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1. APRESENTAÇÃO

Centro Educacional 08 do Gama.
Endereço: Praça 4 Bloco A, E/Q 04/10 Área Especial. Setor Sul - Gama.
CEP: 72415-230
Telefone: 39018105
Código INEP: 53002482

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 diz que o

projeto político pedagógico é um documento de referência, pois, por meio dele, a

comunidade escolar exerce sua autonomia financeira, administrativa e pedagógica.

Elaborar esse documento é uma oportunidade para a escola escolher o currículo e

organizar o espaço e o tempo de acordo com as necessidades de ensino. Sabe-se

que, além da LDB, a proposta pedagógica deve considerar as orientações contidas

nas diretrizes curriculares elaboradas pelo Conselho Nacional da Educação e nos

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e no Currículo em movimento, sendo

sempre um documento de reflexão coletiva.

É notório a necessidade de um projeto político pedagógico na escola e sua

importância, dentro do processo de gestão democrática, antecede a qualquer

decisão política e exigência legal. É um documento que favorece a construção, no

ambiente escolar, de um espaço de solidariedade e de coletividade. O Projeto

Político Pedagógico do Centro Educacional 08 - CED 08 constitui-se em uma

proposta de política de gestão que tem por objetivo fornecer subsídios para que a

escola cumpra seu papel de integração social, fornecendo aos estudantes, desde

conhecimentos básicos, especialmente os relacionados às disciplinas da língua

materna e da matemática, até os relacionados aos cuidados com saúde, nutrição,

interação social, entre outros, tendo por base a promoção de aprendizagens

significativas, o desenvolvimento da criatividade, o acesso ao conhecimento,

traduzido nos currículos, e à cultura, para que possamos vencer o desafio de

formarmos futuros adultos dotados de espírito crítico, de caráter humano capazes

de alcançar sua realização pessoal, participar com sucesso da vida em sociedade e

dos desafios atuais.

As diretrizes que geram este documento têm por base a flexibilidade de

permitir que a escola se transforme frente às alterações das demandas sociais e,

também, que a escola se capacite para que seja elemento ativo de construção e
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desconstrução  da realidade social dos estudantes a partir do conhecimento.

O conteúdo e a metodologia da educação propostos estão a serviço da

satisfação das necessidades básicas de aprendizagens dos indivíduos, de forma

que aumentem sua percepção do contexto em que vivem e se tornem aptos a

enfrentar problemas urgentes da sociedade brasileira, tais como o desenvolvimento

econômico, o combate à pobreza, o aumento da produtividade, a melhoria da

condição de vida e  a proteção ao meio ambiente.

Frente a essas demandas, o projeto político pedagógico foi elaborado

juntamente com os pais, os discentes, os docentes e com a comunidade local na

tentativa de traçar metas para nortear as práticas que serão desenvolvidas dentro da

escola pública, como a promoção da escola a um espaço público, lugar de debates,

de diálogos, construído por meio de discussões e reflexões. As reuniões propostas,

discussão com os professores, construção da proposta durante a semana

pedagógica, em suma, todos os debates ocorreram em reuniões presenciais.

Alguns dados foram colhidos de maneira virtual, por meio de formulários Google.

A reflexão crítica da realidade atual permite a adaptação da escola para

atender seu papel social de promoção da equidade cultural, de superação das

necessidades presentes, do aprendizado de conhecimento científico, da promoção

de relações sociais pautadas no encontro dos desiguais e no fortalecimento de

ideias construtivas.

A aposta na possibilidade de estabelecer uma ponte de coerência entre

discurso e prática, indicada como primeiro desafio, baseia-se na crença de que a

escola também pode ser um espaço de geração de conhecimento legitimável. Dito

de outra forma: na escola, é possível teorizar, é possível construir uma

compreensão fundamentada da complexidade que caracteriza o mundo

contemporâneo e a tarefa educativa em particular. Diante da necessidade de se

estabelecer essa reflexão crítica e cumprir o papel social da escola, todos os

segmentos deste estabelecimento de ensino traçaram estratégias visando alcançar

os alunos durante o distanciamento social. Foi elaborada uma planilha e

compartilhada com todos os que fazem parte do processo de busca ativa. Essa

planilha é alimentada frequentemente. Além disso, visitas foram realizadas,

telefonemas, whatsApp, email, ou seja, todas as ferramentas possíveis para garantir

a equidade.
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA

A história de uma escola e da educação acompanha todos os estágios da

evolução humana. O Centro Educacional 08 presta serviços educacionais na cidade

satélite do Gama-DF há 49 (quarenta e nove) anos, começou como Escola Classe,

tornou-se Ensino Fundamental/EJA, depois Ensino Fundamental e Médio, como

permanece até os dias atuais. No ano de 2021, adotou o sistema de educação

integral para o ensino médio – EMTI, e neste ano, implementou o Novo Ensino

Médio.

A instituição foi inaugurada em 12/10/1972, sob a direção da Professora

Maria do Socorro Constantino da Silva, com a denominação de Centro 02 de Ensino

de 1º Grau, em 1976, com a resolução nº 95-CD, sua denominação foi alterada para

Centro de Ensino de 1º Grau 02 do Gama, reconhecida pela portaria nº 17 de

07/07/1980, da SEC-DF, publicada no DODF nº 129 de 10/07/1980. A partir de

2010, a Instituição passou a oferecer, de forma parcial, a modalidade de educação

integral e o Ensino Médio. Por este motivo, a escola teve, novamente, o nome

alterado para Centro  Educacional 08 do Gama – CED 08, a partir de 2011.

Atualmente, o CED 08 compreende uma área total de 12.185,5 m2, sendo

desse total 3.115 m2 de área construída. Nesse espaço, são atendidos, em média,

1200 (um mil e duzentos) estudantes, oriundos da região geográfica do Gama-DF,

Santa Maria-DF e do entorno sul do Distrito Federal, estudantes residentes de

municípios do estado de Goiás. O CED 08 presta serviços à comunidade em dois

turnos, sendo o Ensino Médio, no turno matutino, e o Ensino Fundamental, no turno

vespertino. Entre outras atribuições, nessa unidade de ensino (UE), encontra-se o

polo de atendimento aos estudantes que apresentam deficiência visual do

Gama-DF. Além disso, a instituição também atende 200 alunos do ensino

fundamental, no turno contrário, no PIRA (Projeto Interventivo de Recuperação de

Aprendizagem), com atividades de reforço e recreativas, e 153 alunos, também em

turno contrário, do ensino médio, na modalidade de turno integral.

Em sua infraestrutura física, a UE é constituída de 16 (dezesseis) salas de

aulas, 1(uma) sala de direção, 1(uma) secretaria, 1(uma) sala de professores,

1(uma) sala de coordenação/supervisão pedagógica, 1(uma) cantina, 2(dois)

depósitos, 1(uma) biblioteca, 1(uma) sala de vídeo, 1(uma) sala polo de

atendimento (deficiente visual e sala generalista), 1(uma) quadra de esportes,
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1(uma) guarita, 1(um) laboratório de exatas, 1(um) laboratório de informática,

2(dois) banheiros masculinos, 2(dois) banheiros femininos, 1(uma) sala para os

auxiliares de educação e vigias.

A respeito da gestão de pessoas, para o desenvolvimento das práticas

pedagógica conta-se com:

1 – Diretora

1 – Vice-Diretora

2 – Supervisores

5 – Coordenadores

1- Professora com restrição de função atuando na biblioteca

2 - Professores com restrição de função no apoio pedagógico

1 – Chefe de Secretaria

2 – Técnicos administrativos - atuando na secretaria

11  – Professores regentes efetivos

28 – Professores temporários

1 - Professor readaptado

4 - Professores atuando na sala recursos DV

1 - Professor atuando na sala recursos generalista

1 - Orientadora Educacional

Agentes de Gestão Educacional (CAE)

1 – Apoio na supervisão adm. (Geracina)

1 – Apoio na secretaria (Luiza Ambrózio)

1 – Apoio Direção (Iolanda)

2 – Apoio direção (mecanografia) – Clemilda e Ana Maria

2 – Portaria – (Luiza Ambrózio)  – Ana Soledade (em processo de  aposentadoria)

12 – servidores terceirizados na limpeza
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4 – servidores terceirizados na vigilância

5 – servidoras terceirizadas na cantina.

Total – 92 servidores

43 – efetivos

21 – terceirizados

28 – contratos temporários

Para gerir este estabelecimento, dispõe-se de repasses financeiros, através

do PDAF, feito pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, que, no ano de

2022, foi no valor aproximado de R$150 mil, utilizados na aquisição de materiais de

consumo, reforma e manutenção. A escola também recebeu emendas

parlamentares, o que contribuiu para a reforma de vários ambientes, como

laboratório de exatas, auditório, direção, área de convivência, revitalização das

salas de aula, e a manutenção de todo o estabelecimento de ensino. O

estabelecimento de ensino, durante a atual gestão, não recebeu PDDE (Programa

Dinheiro Direto na Escola) devido a inconsistências nas prestações de contas da

gestão anterior, ainda que o Ministério Público tenha sido comunicado.

Com vistas a atender aos princípios relacionados à transparência aos órgãos

de controle, a prestação de contas do CED 08 está disponível na escola a todos

membros da comunidade e no Sistema Eletrônico de Informação – SEI, no sítio do

Governo do Distrito Federal – GDF - sei.df.gov.br.

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

O diagnóstico escolar é uma pesquisa, projeção e retrospecção da situação

de desenvolvimento do aluno, o que contribui para a verificação de como ele vive ou

o que aprendeu e como aprendeu. A realização de um diagnóstico permite

conhecer diversos aspectos e, consequentemente, contribui para a elaboração de

ações para solucionar os problemas verificados. Considerando o público atendido

pelo CED 08, para conhecer melhor o perfil do discente, foi realizada uma pesquisa,

via internet, em 2022, pelos discentes matriculados e, também, pelos pais por meio

de um formulário – Google Forms. Além disso, também foi realizada uma pesquisa
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com os servidores do estabelecimento de ensino. A seguir, temos o resultado da

pesquisa por meio de gráficos.

3.1 PERFIL DA COMUNIDADE

Acerca da participação dos responsáveis, no ano de 2022, houve um total de
541 respostas.

Faixa etária dos estudantes

Percebe-se que a faixa etária dos estudantes, tanto do ensino fundamental
quanto do médio, está entre 11 e 20 anos.

Raça

Mais da metade dos estudantes se declaram pardos (59,5%), seguida de
25,7% que se autodeclaram brancos e 12,4% que se declaram pretos. Amarelos e
indígenas, formam 2% e 0,4%, respectivamente.
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Onde residem os estudantes

Nota-se que houve crescimento do número de estudantes que residem no
Gama em relação a anos anteriores.

Situação da Residência dos Estudantes da Escola CED 08

A pandemia causada pela Covid-19 modificou a realidade de uma grande

parcela da população. A comunidade atendida pelo CED 08 não ficou de fora,

infelizmente, das mudanças desfavoráveis impostas pelo cenário pandêmico. A

pesquisa realizada no ano de 2020 mostrou que 68,6% dos participantes tinham

moradia própria e que, em 2021, esse número diminuiu para 44,1%. No ano de

2022, este número está em 37,7%. Além disso, o número de residências alugadas e
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cedidas cresceu consideravelmente.

Pessoas que residem com os estudantes da Escola CED 08

Considerando os participantes da pesquisa, percebe-se que

aproximadamente 70% das residências contém, no mínimo, 4 pessoas.

Em relação às pessoas com as quais os estudantes vivem, houve um

aumento no número dos que vivem com pai e mãe, sendo que 37,7% vivem

somente com a mãe.
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Renda e trabalho

Sobre a renda mensal familiar, quase 38% das famílias dos estudantes

sobrevivem com a renda de um salário mínimo. Uma parcela de 23,3% sobrevive

com dois salários mínimos. Observa-se que mais de 90% dos estudantes dependem

totalmente da renda familiar dos responsáveis. Vale ressaltar que mais da metade

das famílias relataram ter perdido renda durante a pandemia. A maior parte dos

responsáveis atuam como autônomos, servidores públicos ou prestadores de

serviço. Acerca do grau de escolaridade, 39% possui ensino médio completo,

seguido de 16% que possuem nível superior.
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Meios de Transporte

Acerca da locomoção, quase 37% dos estudantes vão à escola a pé, 27%

com veículo da família e 23,1% utilizam transporte público.

Meio de informação

Os meios de comunicação fornecem uma grande quantidade de informações

à sociedade, que aproveita isso para se manter informada sobre assuntos atuais.

Durante a pesquisa, notou-se que o maior percentual dos participantes utiliza o
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telejornal para se manter informado. Acerca do acesso à internet, todos que

responderam têm acesso, seja por dados móveis da operadora, seja por Wi-Fi na

residência.

Estudantes da Escola CED 08 por Crença Religiosa

Sobre o tema crença religiosa, 86,9% afirmam possuir alguma crença

religiosa.

14



Hábitos

Acerca dos hábitos, foi questionado aos estudantes sobre suas horas de sono

e as atividades de lazer praticadas por eles. Uma grande porcentagem afirmou

escutar música e assistir televisão. Entretanto, há respostas que constam jogar

videogame, ler e brincar como alternativas. Sobre a qualidade do sono, 35,3%

afirmam dormir menos de oito horas por dia.
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Pandemia e Vacinação

Aproximadamente 80% dos estudantes estavam com a vacinação completa

até o momento da pesquisa. No entanto, 3,9% afirmaram não ter tomado a vacina.

Sobre sentir-se ou não seguro em deixar de seguir os protocolos de prevenção

contra a COVID-19, 36,4% afirma não se sentir seguro, 34,9% afirma sentir-se

parcialmente seguro e 28,8% afirma sentir-se, sim, seguro.
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Sabe-se que um dos prejuízos causados pela pandemia de COVID-19 foram

aqueles relacionados à saúde mental. Percebe-se, pela pesquisa, que uma grande

parcela das famílias possui pelo menos um membro que desenvolveu algum tipo de

transtorno emocional, sendo a maioria ansiedade.

Ademais, a respeito do tema segurança pública, o CED 08 está inserido em

uma comunidade que convive com eventos delituosos, sendo muito recorrentes

ocorrências com natureza de violência física e consumo de drogas, tendo como local

do fato, muitas vezes, as proximidades desta instituição. São recorrentes, também,

casos de jovens infratores que tentam utilizar de inúmeros recursos para ter acesso

ao interior da escola, o que representa risco para servidores e estudantes. Alguns

exemplos ativos no CED 08 de medidas de mitigação do risco da insegurança são
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as palestras abertas à comunidade, com aulas expositivas sobre temas da

segurança pública e projetos de valorização das práticas desportivas no combate às

drogas.

Com relação à infraestrutura da instituição, é um espaço parcialmente

arborizado, limpo e com uma ampla área de convivência, a qual foi reformada com

recursos oriundos da CRE durante o ano de 2020, entretanto, ainda, necessita de

algumas melhorias, como construções para se ofertar um melhor atendimento aos

estudantes. São construções necessárias: cobertura na quadra esportiva e

construção de um auditório nos moldes das escolas de Ensino Médio. Essas

reformas são necessárias, pois as atividades desenvolvidas na escola, como o

projeto literário e as oficinas dependem exclusivamente das condições climáticas, o

que causa, ocasionalmente, prejuízos pedagógicos para os alunos.

3.2 PERFIL DOS SERVIDORES

Obteve-se uma amostra, por meio de um formulário elaborado no Google

Forms, do perfil dos servidores que atuam no CED 08, como pode ser observado, a

seguir, por meio de gráficos.
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3.3 Avaliação em Larga Escala

Vale ressaltar que os resultados obtidos em avaliações de grande escala

permitem acompanhar a evolução do desempenho do aluno em vários aspectos que

estão associados à qualidade e à efetividade do ensino ministrado nas escolas, bem

como oferecem indicadores de desempenho que possibilitam maior compreensão

dos fatores que influenciam esse desempenho (INEP, 2014a). Um dos principais

indicadores de desempenho que é obtido a partir do SAEB é o IDEB, que vai de uma

escala de 0 a 10 pontos, tendo como mínimo esperado a ser atingido pelos alunos 6

pontos. De acordo com o INEP, o IDEB tem a capacidade de reunir, em um só
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indicador, dois conceitos importantes para qualidade da educação: fluxo escolar e

médias de desempenho nas avaliações externas (INEP, 2014a). Logo, com relação

à eficácia no atingimento de metas, conforme o Índice de Desenvolvimento da

Educação Básica – IDEB, a escola vem superando suas metas, o que pode ser

verificado com resultado do IDEB.

Os dados do ano de 2021 ainda não estão disponíveis. O IDEB de 2019

mostra um crescimento significativo, visto que foi possível superar as metas

previstas. A média 5.6 superou o resultado da expectativa para 2019, que era 5.0,

demonstrando indicadores positivos quanto à promoção de ações, pois, apesar das

dificuldades encontradas com a infraestrutura e entre outros fatores, os projetos e

as ações pedagógicas desenvolvidos por toda comunidade escolar devem

continuar, pois o público atendido anseia por mudanças sociais, qualificação

profissional, responsabilidade e respeito da valorização da pessoa humana.

SAEB 2019
DEFINIÇÃO

Sistema de

Avaliação
da
Educação
Básica

OBJETIVO

Realizar  um
diagnóstico da
Educação
Brasileira

APLICAÇÃO

Bianual –

anos  ímpares

aplicação

PÚBLICO
ALVO

2º Ano

5º Ano

FORMA

Amostral

Censitário

COMPONENTE

CURRICULAR

Língua

Portuguesa e
Matemática

Língua
Portuguesa e
Matemática
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Avaliação
Externa e
em Larga
Escala

Melhorar as
Políticas
Públicas

Anos Pares -

resultados

9º Ano

3ª série

Censitário/
Amostral

Censitário

Língua

Portugues e
Matemática

Ciências

Língua
Portuguesa e
Matemática

Proficiência

● Proficiência: domínio num determinado campo (aprendizagem)

Meta DF: 20% na primeira faixa e 80% somatório das duas últimas

IDEB

Índice de desenvolvimento da Educação Básica

● Média no SAEB x Fluxo

● Cálculo
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TAXA DE APROVAÇÃO – CED 08

ANOS FINAIS
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TAXA DE APROVAÇÃO – CED 08

ENSINO MÉDIO

SAEB – ANOS FINAIS
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SAEB – ENSINO MÉDIO

IDEB – ANOS FINAIS
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IDEB – ENSINO MÉDIO
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PARTICIPAÇÃO NO SAEB - ANOS FINAIS
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PARTICIPAÇÃO NO SAEB

ENSINO MÉDIO

INDICADORES CONTEXTUAIS
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Distribuição percentual dos estudantes da escola por Nível de Proficiência 2017
Anos Finais
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Distribuição Percentual dos Alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental por Nível de Proficiência 2017

Distribuição dos Alunos do 9º Ano de Proficiência em Língua Portuguesa 2017

Distribuição dos Alunos do 9º Ano de Proficiência em Matemática 2017
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Distribuição percentual dos estudantes da escola por Nível de Proficiência 2019
Anos Finais

Distribuição Percentual dos Alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental por Nível de Proficiência 2019
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Distribuição dos Alunos do 9º Ano de Proficiência em Língua Portuguesa 2019

Distribuição dos Alunos do 9º Ano de Proficiência em Matemática 2019
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Distribuição Percentual dos estudantes da escola por Nível de Proficiência 2019
Ensino Médio

Distribuição Percentual dos Alunos da 3ª Série do Ensino Médio por Nível de Proficiência
2019
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Distribuição dos Alunos da 3ª Série do Ensino Médio de Proficiência em Matemática 2019

Distribuição dos Alunos da 3ª Série do Ensino Médio de Proficiência em Língua Portuguesa 2019
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4. FUNÇÃO SOCIAL

“A educação é um processo social, é

desenvolvimento. Não é a preparação para

a  vida, é a própria vida.”  John Dewey

A educação se constitui como direito fundamental e essencial ao ser humano

e diversos são os documentos que corroboram com tal afirmação. A Lei de

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional afirma que “é direito de todo ser

humano o acesso à educação básica”, assim como a Declaração Universal dos

Direitos Humanos que estabelece que “toda pessoa tem direito à educação”. Para

que esse direito seja alcançado, a sociedade brasileira vem se organizando para

que cada brasileiro, independente de sexo, orientação sexual, identidade, gênero,

raça, cor, credo religioso, idade, classe social e localização geográfica, tenha

acesso à educação.

A ideia de ensino que enfatiza a construção do conhecimento nos remete a

refletir sobre nossa prática em sala de aula. De uma cultura de escola e professor

como transmissores de conhecimento, passamos para outro papel, de auxiliar na

construção do conhecimento que perpassa mudanças na forma de pensar dos

estudantes, num processo de evolução conceitual. O estudante não é uma tábula

rasa em que se pode depositar conhecimento, pelo contrário, é um ser dotado de

aprendizagens individuais adquiridas ao longo de suas experiências pessoais, como

apresenta Piaget em 1975, a partir desse aprendizado que o indivíduo se

desenvolve.

O caráter social da aprendizagem escolar se expressa em conceito de zona

de desenvolvimento proximal, o que Vygotsky ilustra como concepção de que os

processos de desenvolvimento e aprendizagem humanos são essencialmente

sociais. Ou seja, em qualquer circunstância, “o caminho do objeto até a criança e

desta até o objeto passa através de outra pessoa”, tem na figura do mediador, o

professor, a oportunidade de conhecimento científico que pretende construir com

eles, levando em consideração seus conhecimentos prévios.

O sentido da educação em Freire decorre da incompletude dos seres

humanos. Considerando isso, modificar-se é uma necessidade da natureza dos

seres humanos, na busca de complementarem-se como pessoas, concretizando
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sua vocação de ser mais, numa espécie de atualização constante. No entanto, esta

condição humana não exclui outra possibilidade, que consiste em ser menos: “a

humanização enquanto vocação tem, na desumanização, sua distorção” (FREIRE,

1994, p. 184). Devido a essa contingência, o fazer educativo pode constituir-se num

fazer incoerente.

A educação para Freire, segundo afirma Zitkoski (2006, 28), “[...] deve ser

trabalhada intencionalmente para humanizar o mundo por meio de uma formação

cultural e da práxis transformadora de todos os cidadãos sujeitos da sua história

[...]”.

No interior da escola, outros elementos sinalizam a qualidade social da

educação, entre eles, a organização do trabalho pedagógico e gestão da escola; os

projetos escolares; as formas de interlocução da escola com as famílias; o ambiente

saudável; a política de inclusão efetiva; o respeito às diferenças e o diálogo como

premissa básica; o trabalho colaborativo e as práticas efetivas de funcionamento dos

colegiados e/ou dos conselhos escolares têm função integradora junto

comunidade/sociedade, tornando a escola um espaço público de integração;

proporciona ao aluno condições necessárias para o ingresso no Ensino Superior,

prepara o aluno para conquistar seu espaço na sociedade; em especial no mercado

de trabalho; torna o aluno em sujeito crítico e autônomo; conscientiza o aluno para a

sua condição de parte integrante do ambiente escolar.

Os esforços na formação da pessoa humana não cessam. Eles são buscados

em ações sociais, promoção de cenários em que os alunos possam dialogar com

profissionais de áreas específicas e conhecer ambientes universitários, participar de

feiras, eventos e palestras construtivas para a sua formação, pois é na escola que

ocorre o contato com, além do familiar, elos sociais. Assim, estamos incumbidos de

garantir que as novas gerações tenham acesso ao legado cultural da humanidade,

em um espaço geográfico e histórico em que a educação dá-se de forma

intencional,  estruturada, sistematizada e explícita.

A escola, portanto, deve estar atenta aos aspectos afetivos referentes aos

estudantes, visto que esses aspectos são condições fundamentais para a

participação, tanto no processo de aprendizagem como na formação do espírito de

solidariedade e colaboração.

Nesse contexto, busca-se uma educação alicerçada em valores éticos e
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morais e, principalmente, sempre construindo uma ação coletiva. Como almejamos

realizar e alcançar uma formação continuada, acompanhando os avanços

científicos e integrando toda comunidade nesse processo, criamos um questionário

socioeconômico online para coletar informações pertinentes a alguns aspectos da

vida familiar dos nossos estudantes, conforme apresentado anteriormente. Esse

questionário serviu de base para identificar determinados comportamentos

presentes entre alguns pais, como o de não intervir ou mesmo não ajudar os

estudantes a terem um melhor desempenho escolar, principalmente devido às

dificuldades enfrentadas  durante a pandemia causada pela Covid 19.

5. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR

O CED 08 tem como missão garantir educação de qualidade à comunidade,

formando cidadãos de maneira integral, guiando-os na construção de sua própria

identidade com responsabilidade, autonomia e consciência social. O CED 08 busca

ser um espaço acolhedor e seguro, com práticas pedagógicas voltadas para as

necessidades do século XXI.

6. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

“A escola não é apenas um espaço social emancipatório ou

libertador, mas também é um cenário de socialização da mudança.

Sendo um ambiente social, tem um duplo currículo, o explícito e o

formal, o oculto e informal. A prática do currículo é geralmente

acentuada na vida dos alunos estando associada às mensagens de

natureza afetiva e às atitudes e valores”.

O conhecimento é repassado desde os primórdios da humanidade

intencionalmente, na tentativa de preservar o aprendizado, sendo difícil estipular o

momento histórico do surgimento institucionalizado da escola. Assim, é consensual

o compromisso de construir o saber através da interação de todos os segmentos

sociais, revelando a ação educativa, garantindo a todos o exercício pleno da

cidadania  e a compreensão da temática científica.

Cabe à escola proporcionar um conjunto de práticas contextualizadas com

áreas afins, com o propósito de contribuir para que os estudantes se apropriem de

conteúdos sociais e culturais diversificados, visando ao convívio social de forma
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crítica  e construtiva.

Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, a

escola deve oferecer ensino de qualidade, com a participação da família e da

comunidade, assegurando o desenvolvimento integral do aluno e suas condições

para o seu aprimoramento como pessoa humana, propiciando a todos o sucesso

escolar, obedecendo aos prazos legalmente estabelecidos pela LDB, quanto aos

níveis e às  modalidades de ensino.

A conjuntura social, na qual todos estão imersos, amplia o papel e o

significado da educação escolar, exigindo que a mesma opere em aberta e

constante interação com a dinamicidade da vida. A mudança do sentido de escola

nas propostas de ciclos é orientada pelo entendimento de que ela deve combater as

desigualdades sociais, em particular aquelas que afetam a escola como instância

de mediação das desigualdades. Afinal, a proposta de ciclos pretende corrigir ou

minorar os desacertos dessa escola graduada por idade (ano de vida – ano de

escola) ao buscar assegurar a permanência do estudante em períodos mais

extensos e mais flexíveis na escola de  ciclos (ciclo da vida – ciclo escolar).

O princípio da progressão continuada busca garantir a todos o direito de

aprender. Ele reconhece que as crianças passam por ciclos de desenvolvimento -

como ensinou o psicólogo suíço Jean Piaget (1896-1980) e que as aprendizagens

ocorrem dentro desses ciclos. Mas cada criança tem um ritmo e uma maneira de

aprender, que devem ser respeitados. Por isso, em vez de uma organização

curricular dividida por séries, anual, a progressão prevê a possibilidade de ciclos de

dois, três ou quatro anos e elimina a retenção dentro desse período, por acreditar

que, com um tempo maior disponível, todos podem atingir as expectativas de

aprendizagem.

Em comum acordo com as propostas apresentadas na reestruturação da

seriação em ciclos, estão as diretrizes de organização do trabalho para

semestralidade, no Ensino Médio, em que se prevê um currículo organizado por

semestres na tentativa de agregar saberes, problemas, sentidos e valores

decorrentes da socialização do grupo de origem, em detrimento a organização por

séries anuais requer uma reorganização dos processos ativos para promoção das

aprendizagens.

Esses processos são embasados na necessidade de igualdade de condições
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para o acesso e permanência na escola; pluralismo de ideias e concepções,

reconhecimento pluricultural e multiétnico, como trazem os princípios norteadores

presentes no artigo 206 da CF/88. A Constituição também defende o princípio da

gestão democrática, ou seja, a unidade de ensino tem autonomia para construir o

seu projeto político pedagógico frente às demandas encontradas. Pautadas nessa

proposta, as políticas visam romper com a homogeneização do aprendizado e

promover uma assimilação entre os conteúdos e cotidiano dos discentes, afinal, a

sociedade atual se vê confrontada com o desenvolvimento acelerado que ocorre a

sua volta, em que as mudanças e as descobertas acontecem em frações de

segundos, ocasionando certo desgaste e comprometimento das ações voltadas

para o  aprimoramento do ensino.

É com base nesses pilares que a escola deve formar cidadãos capazes de

atuar com competência e dignidade na sociedade, buscando eleger, como objetivo

do ensino, conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que

marcam o momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são consideradas

essenciais  para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres.

Assim, saber como a oferta da educação vem se dando no país é muito

importante, para que possamos corrigir as assimetrias regionais, garantindo

educação de qualidade socialmente referenciada como um direito de todos. O

Plano Nacional de Educação (PNE), com diretrizes, metas e estratégias, deve ser

objeto de análise pelos diferentes sistemas de ensino, instituições educativas e

sociedade em geral.

7. OBJETIVOS  DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

A. OBJETIVO GERAL

Na busca por fundamentar e concretizar nossos objetivos, pretendemos que o

nosso espaço de trabalho seja aberto ao diálogo, à investigação e produção

educativa, apoiando-se nos conhecimentos socialmente acumulados, para que

nossos alunos aprendam a lidar com suas próprias necessidades e com as

realidades do mundo do qual fazem parte. A escola tem como objetivo cumprir as

diretrizes e preceitos estabelecidos na Constituição Federal, na LDB, corrigindo as
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distorções de aprendizagem, por meio de análise da realidade dos anos anteriores,

relato dos professores e da comunidade escolar. Em especial, a escola objetiva

desenvolver ações educativas baseada na filosofia “educação voltada para os

Direitos Humanos” na Secretaria de Educação do DF, proporcionando um conjunto

de conhecimentos elaborados e reconhecidos para o necessário exercício da plena

cidadania.

Para alcançar esse propósito, essa UE conta com a participação de todos os

segmentos envolvidos no processo de formação dos discentes, indispensáveis para

que se favoreça a aprendizagem efetiva e significativa dos estudantes, bem como a

construção de valores, por meio das práticas pedagógicas que propiciem o exercício

da cidadania. Para tanto, faz-se necessário que haja, também, a interação das áreas

de conhecimentos através da ética, da saúde, do meio ambiente, da orientação

sexual, da pluralidade cultural, do trabalho e consumo, tudo voltado para a

construção  de valores sociais.

O trabalho pedagógico com o Ensino Médio, em particular, visa, além do

supracitado, a preparação dos alunos para o ingresso no Ensino Superior, por meio

de um sistemático trabalho baseado no processo do Exame Nacional do Ensino

Médio (ENEM), na Avaliação do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da UnB,

bem como  outros instrumentos avaliativos entre as principais faculdades do DF.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Promover interação da Escola com a Comunidade.

● Promover conexões entre as disciplinas.

● Reduzir a disparidade entre grupos locais de aprendizado.

● Resgatar os valores morais e sociais.

● Preparar os alunos do 3º ano do Ensino Médio para as avaliações externas.

● Promover o encontro com autoestima de si mesmo.

● Reacender a esperança dos discentes fretes as dificuldades encontradas.

● Possibilitar ao educando:

a) Atribuir sentido a textos orais e escritos de forma crítica, de acordo com a
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função de cada um;

b) Estabelecer relações entre partes do texto ou entre textos diversos;

c) Escrever textos coerentes e coesos, de diversos gêneros;

d) Reconhecer, relacionar e utilizar corretamente vocábulos e expressões

simples de uso cotidiano da língua inglesa, bem como vocábulos básicos

em  contextos reais de comunicação;

e) Participar das atividades corporais, de forma a estabelecer relações

equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo a si mesmo como

elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene,

alimentação e atividade corporal;

f) Desenvolver o reconhecimento e a análise, dentro da prática cotidiana, das

atividades físicas que promovam a saúde;

g) Experimentação e exploração das possibilidades de cada linguagem

artística;

h) Identificação, relacionamento e compreensão a identificação sobre arte,

reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos, e

concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas e etnias;

i) Reconhecer, analisar e interpretar dados que a natureza fornece com o

intuito de entender teorias e compreender a influência dos seres vivos na

transformação do ambiente;

j) Desenvolver capacidades cognitivas abstratas e formais, de raciocínio, de

abstração, de dedução, de reflexão e de análise, bem como desenvolver

habilidades para resolver problemas em diferentes campos;

k) Compreender a geografia, a natureza do homem, na busca da

compreensão do espaço, contribuindo para formação de cidadãos críticos,

responsáveis, conhecedores de seus direitos e deveres;

l) Inserir no processo histórico, de modo que o aluno se perceba como agente

desse processo, e se conscientize de seus deveres e direitos;

m) Compreender a integração das histórias individuais e coletivas como parte

da História.
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n) Estimular o estudante para que se desenvolva nele uma inteligência prática

que o permita reconhecer problemas, buscar e selecionar informações,

tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla capacidade de lidar

com a áreas que envolvam conhecimentos de matemática.

o) Proporcionar aos estudantes do Ensino Médio uma vivência com a

realidade dos exames nacionais, partindo de uma avaliação interdisciplinar

confeccionada pelos próprios professores a partir de um tema pré

estabelecido em virtude da realidade dos alunos.

8. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

“Em cada século, desde o começo do mundo, foram feitas descobertas

maravilhosas. No último século, mais do que em qualquer outro antes. E neste

agora, centenas de coisas ainda  mais surpreendentes virão à luz.”

Frances Hodgson Burnett (in “Jardim Secreto”)

A educação pública visa o desenvolvimento do educando para o pleno

exercício de sua cidadania e seu acesso a níveis mais altos de escolaridade, bem

como sua inserção no mundo da pesquisa e do trabalho. Para isso, é imperativo

afastar-se das práticas pedagógicas em que o papel do estudante seja de mero

espectador e que o conhecimento seja repassado pelo professor de forma, muitas

vezes, fragmentada e desprovida de significado e aproximar-se das práticas

pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas, que objetivam o

desenvolvimento integral do ser humano. As práticas pedagógicas fragmentadas

colocam-se a serviço da reprodução das desigualdades sociais e é justamente

contra a perpetuação dessas desigualdades que a escola deve se posicionar e

propor um trabalho que considere o contexto social, econômico e cultural dos

estudantes, valorizando sua formação como sujeito crítico e autônomo em uma

escola que promova a aprendizagem de todos.

De acordo com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da

Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, as

práticas pedagógicas das unidades de ensino da rede fundamentam-se na

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, essa opção
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teórico-metodológica baseia-se em inúmeros fatores, sendo a realidade

socioeconômica da população do Distrito Federal um deles, pois o Currículo escolar

deve considerar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. A

democratização do acesso à escola para as classes populares requer que esta seja

reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao

atendimento às necessidades formativas  dos estudantes.

No sentido da valorização do estudante, busca-se implementar uma

concepção de educação integral, propiciando as ferramentas necessárias para que

crianças, jovens e adultos se humanizem e se apropriem da cultura. A proposta do

currículo é que os diversos conhecimentos dialoguem entre si, fomentando a

pesquisa e a  inovação.

Nessa perspectiva, a educação é uma prática social, que une as pessoas

entre si em torno do direito de aprender e, cabe à comunidade docente criar

mecanismos capazes de instrumentar elementos para decodificar informações

oriundas de prática social do estudante. Os instrumentos que fundamentam essas

práticas são sistematizados na compreensão do conjunto de saberes, experiências

e percepções construídas pelo próprio estudante em sua trajetória experimental que

envolve a sua  vivência pessoal e acadêmica.

Assim, a aprendizagem deve ser fomentada por uma relação de interação

associada à troca de experiências, tendo como protagonista do processo de

aprendizagem o estudante. O professor entra nesse processo de construção

mediando o conhecimento adquirido na busca constante da prática social envolvido

por uma problematização associada a uma instrumentação teórica que prevê

identificar os elementos culturais produzidos pela humanidade e, assim, distinguir

entre essencial e acidental, na tentativa de organizar e refletir sobre a forma mais

adequada para atingir a humanização, pois segundo o psicanalista Erik Erikson, o

desenvolvimento pessoal é construído a partir de experiências por intermédio da

reconstrução de conceitos.

Nesta unidade de ensino, entendemos e consideramos a importância das

teorias citadas para o desenvolvimento de um trabalho satisfatório junto à

comunidade em que estamos inseridos e organizamos nosso trabalho pedagógico

com a intenção de colocá-las em prática por meio de projetos que propiciam o

diálogo entre as disciplinas, o estímulo ao desenvolvimento artístico dos estudantes,
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bem como o seu  protagonismo estudantil.

Uma proposta curricular integrada não se encerra em si mesma, essa unifica

se à medida que atende aos propósitos educacionais de uma sociedade

democrática,  buscando contribuir na formação de um cidadão crítico e autônomo.

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular é pautada no Currículo em Movimento da Educação

Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal e Diretrizes Pedagógicas – SEEDF,

juntamente com a Base Nacional Comum Curricular. Esses documentos, além da

norma geral instituída pela LDB, orienta sobre os eixos transversais: educação para

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

para a  sustentabilidade.

Entre os eixos inseridos, pode-se destacar que o cidadão pleno é aquele que

consegue exercer de forma integral os direitos inerentes à sua condição de sujeito. A

educação, nesse ponto de vista, instaura-se como um instrumento para prevenir a

exposição à situação de risco e de fomentar o seu desenvolvimento, posto que a

cidadania se concretize no exercício dos direitos.

O currículo do do Ensino Fundamental foi reformulado, tendo uma nova

versão em 2018, sendo mantido os pressupostos teóricos. Os eixos integradores do

Ensino Fundamental são: Letramento e Ludicidade, que são pautados nos objetivos

e conteúdos a serem ministrados pelo regente, levando em consideração a idade e

o desenvolvimento cognitivo para cada segmento como pode ser apreciado no

Currículo em Movimento da Educação básica do Distrito Federal. O Letramento, sob

esta ótica, é estabelecido pela apropriação de símbolos, o que configura o conteúdo

a ser desenvolvido de forma lúdica para a série e idade correspondente, enquanto a

Ludicidade pondera os objetivos associados a fenômenos da curiosidade e da

intencionalidade do homem, em manifestar o seu processo crítico a partir da

estruturação do seu comportamento. É necessário destacar que o eixo Ludicidade

não se restringe ao jogo e à brincadeira, mas pressupõe pensar e incluir atividades

que possibilitem momentos de prazer, entrega e integração dos envolvidos.

Segundo Luckesi (2000), essas atividades são aquelas que propiciam uma

experiência de plenitude, em que o estudante se envolve por inteiro, estando

49



flexível e saudável.

A aprendizagem no campo da pedagogia histórico-crítica implica em uma

concepção de educação sustentada na psicologia histórico-cultural e na premissa de

como seres humanos são cognitivos e afetivos, capazes de desenvolverem a

interlocução com o outro e manter a igualdade de inteligências. Nesse processo de

ensino, é necessário manter a complexidade do ato de aprender e do sujeito de

codificar a informação de qualquer matéria independentemente da idade.

No âmbito social, o indivíduo confronta inúmeros fenômenos sociais, como a

discriminação, o racismo, a homofobia e depredação de pessoas que vivem no

campo, assim são imprescindíveis para um trabalho consciente de uma educação

em diversidade, a democratização dos atos sociais, bem como a inclusão para que

todos  possam usufruir os mesmos direitos e oportunidade.

A ideia de que os conceitos ligados ao eixo passem por constantes

modificações e movimentos, com o propósito em construir e selecionar dinâmicas

sócio político-culturais, pedagógicas e intelectuais, com finalidade de promover

construções coletivas com a participação da comunidade escolar.

O currículo em Movimento do Novo Ensino Médio, publicado em 2021, traz

todas as diretrizes e perspectivas curriculares para o Ensino Médio. O documento

traz como norte os desafios da educação no século XXI, à luz dos marcos legais, da

BNCC, e da pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural, considerando

o contexto e realidade do Distrito Federal. O currículo tem como eixos integradores

entre os diversos conhecimentos: a ciência, a tecnologia, a cultura e o mundo do

trabalho. Além disso, destaca a importância do desenvolvimento de competências e

habilidades. As disciplinas estão elencadas em suas respectivas áreas de

conhecimento, constituindo a Formação Geral Básica. Há também a oferta dos

Itinerários Formativos, os quais são escolhidos pelos estudantes no início do ano, de

acordo com suas preferências. O Novo Ensino Médio traz também o Projeto de Vida,

uma disciplina cujo objetivo é oportunizar ao estudante tempo e espaço para

reflexão sobre suas possibilidades profissionais e acadêmicas.

10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96), em seu artigo 3º,
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inciso I, o ensino, no Brasil, será ministrado com base no princípio da “igualdade de

condições para o acesso e permanência na escola” (LDB 1996).

O aspecto psicossocial está respaldado nas relações sociais que o indivíduo

estabelece ao longo do seu desenvolvimento (infância, pré-adolescência e

adolescência).

Em conformidade com as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental de 9

anos (Arelaro, 2011), o modelo de aprendizagens busca enturmar os estudantes de

acordo com as aprendizagens adquiridas, pois no que diz respeito à dimensão do

conhecimento, a proposta pedagógica considera a educação como integral,

respeitando o sujeito histórico relacional; integradora, por que considera os saberes

diferentes em decorrências das experiências únicas e integradoras, pois respeita a

contextualização da rede que o sujeito integra.

Sabe-se que a pandemia trouxe prejuízos imensuráveis para a educação. A

fim de verificar esses prejuízos, foram aplicadas avaliações diagnósticas das

disciplinas de português e matemática para os estudantes desta UE no ano de 2021.

Os dados foram tabulados para a equipe pedagógica traçar estratégias para

recuperar as aprendizagens. Neste ano, essa UE colocou em prática o PIRA

(Projeto Interventivo de Recuperação de Aprendizagem). Para a formação completa

do estudante, o projeto oferece atividades em jornada estendida (turno integral), na

tentativa de enturmar, dentro das suas necessidades, os estudantes que apresentam

baixo rendimento no desempenho acadêmico, com aulas de reforço e atividades

pedagógicas direcionadas. O objetivo é desenvolver nesses alunos, que estão

apresentando dificuldades no aprendizado, uma oportunidade de acompanhar o

desenvolvimento da turma.

Outra ferramenta apresentada como estratégia pedagógica para o Ensino

Fundamental II é conhecida como reagrupamento dentro do espaço da sala de aula

e fora, em outros ambientes da escola, com redistribuição de professores e

horários. Para essa estratégia, busca-se a equidade dos conhecimentos dos

estudantes enturmados por intermédio das atividades diversificadas, como jogos

pedagógicos – Quiz (jogo com questionários), gincanas, monitorias, pesquisas entre

outras - buscando sempre o reagrupamento dos envolvidos. Em paralelo a esses

procedimentos, os estudantes também são convidados a participar de plantões de

dúvidas em turno contrário ao da regência. Essa estratégia conta com o apoio de
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monitores e professores capacitados.

A educação do Ensino Médio tem como pressuposto teórico o

desenvolvimento do cidadão, na plenitude da formação de seus valores do

fortalecimento da autonomia, bem como na formação integral dos estudantes, no

respeito a sua concepção subjetiva, respeitando suas experiências e os seus

saberes.

No ano de 2022, houve uma reorganização pedagógica para Novo Ensino

Médio, cuja implementação será progressiva, iniciando, neste ano, pela 1ª série.

Serão ofertadas as disciplinas da formação geral básica e as eletivas dos itinerários

formativos de cada área de conhecimento. O Novo Ensino Médio traz uma proposta

diferente da educação tradicional: leva-se em consideração habilidades e

competências do século XXI, e nesse contexto a avaliação deve ser pautada em

objetivos de aprendizagem.

Os estudantes matriculados na 2ª e na 3ª série do Ensino Médio permanecem

na organização curricular por blocos, em que uma parte deles estuda os

componentes alocados no bloco 1 durante o primeiro semestre, e os demais, no

bloco 2. No segundo semestre, as turmas trocam de posição frente aos blocos. A

proposta dos blocos pauta-se no reconhecimento que o aluno ficará em contato

com apenas duas disciplinas específicas por área de conhecimento.

A educação especial tem como público alvo estudantes com alguma

deficiência. De acordo com a proposta da LDB, a educação especial deve ser

ofertada em instituições especializadas ou em escolas do ensino regular, onde a

instituição educacional deve possibilitar aos Alunos com Necessidades

Educacionais Especiais (ANEE) serem incluídos nas classes do ensino regular.

Essas instituições de ensino devem ser adequadas ao correto atendimento desses

estudantes, favorecendo assim, o convívio desses alunos com necessidades

especiais e os outros alunos. O AEE é um serviço desenvolvido por um profissional

especializado que, em parceria com o educador da turma, verifica as barreiras para

a aprendizagem e escolhe ambientes e formas de trabalho adequadas para cada

estudante.

Tal atendimento complementar e suplementar oferecido pelo professor

especializado, portanto, tem como objetivo oferecer suporte à educação para o

alunado que apresenta necessidades educacionais especiais. Além do atendimento
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direto ao aluno, ainda subsidia a ação pedagógica do professor da classe regular,

que será orientado a empregar estratégias e/ ou recursos diferenciados para suprir

as necessidades educacionais dos alunos com deficiência, transtorno global de

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Assim, o Atendimento

Educacional Especializado, na perspectiva da Educação Inclusiva, assume um

caráter de suporte e apoio à educação regular, por meio do atendimento ao aluno,

ao professor da classe regular e à escola. Tem como objetivo oferecer aos alunos

que frequentam a Sala de Recursos Multifuncional, estratégias e utilização de

recursos pedagógicos como jogos, pinturas, desenhos entre outros e tecnologia

diferenciados, não existentes na classe regular, que são fundamentais para garantir

a sua  aprendizagem e acesso ao currículo comum.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) que ocorre nas Salas de

Recursos Multifuncionais, em horário contrário ao da classe regular, tem por objetivo

proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam

superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos

sensoriais, físicos, intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao

máximo suas competências e habilidades.

Nesse sentido, o ensino nas Salas de Recursos Multifuncionais não pode

ser homogeneizado. Ao contrário, é necessário que seja feito um diagnóstico a

respeito da situação cognitiva, sensorial, comportamental, física, motora e escolar

de cada estudante atendido, por meio de uma avaliação pedagógica diferencial, e a

partir desse trabalho, seja elaborado um plano de ensino adequado para cada

estudante, que considere suas dificuldades e valorize suas capacidades e

potencialidades. Afinal, a escola denominada inclusiva constitui-se,

primordialmente, de um lugar onde todos têm oportunidade de aprender, de acordo

com as habilidades, o ritmo e o estilo de  aprendizagem de cada um.

Esta UE vem, ao longo desses anos, propiciando o atendimento necessário

aos alunos ANEE: deficiência intelectual, visual e física. No entanto, conta apenas

com empenho e dedicação dos professores regentes e o apoio de cinco professores

especializados na sala de recursos de deficientes visuais, nesta UE, que também

prestam atendimento aos Deficientes Visuais de todas as escolas do Gama, uma

vez que a instituição é Polo no Atendimento aos Deficientes Visuais e um professor

na sala de recursos generalista. É necessário destacar que os alunos ANEE têm
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direito às adaptações de atividades, trabalhos, provas e a adequações curriculares

feitas por cada professor regente do ensino regular, de acordo com sua disciplina de

atuação. Essas adaptações e adequações curriculares devem ser feitas de forma

individualizada, considerando a deficiência e o transtorno de cada aluno, bem como

sua capacidade e o nível em que o aluno encontra-se naquele momento. Plano de

ação DV (ANEXO I)

Além disso, a escola também tem o serviço de orientação educacional que

atende alunos e seus familiares em uma estratégia de rede em formação, visando

sempre o bem-estar dos estudantes frente às demandas recorrentes. Plano de ação

OE (ANEXO III)

Em relação ao Ensino Médio, o estudante que não conseguir desempenho

satisfatório em até três disciplinas, ao final do ano letivo, terá a opção pelo Regime

de Progressão Parcial com Dependência. Lembramos que, na proposta da

semestralidade, o estudante que ficou retido no primeiro semestre pode acompanhar

os plantões de dúvidas e realizar o processo de recuperação continuada, no

segundo  semestre, para adquirir a sua promoção.

Sobre o Ensino Fundamental, o aluno que ficou retido em até duas

disciplinas no ano de 2021, após formalização da opção pelo Regime de

Dependência, será atendido pelo professor regente da disciplina em questão, neste

ano de 2022, em turno contrário, no horário da coordenação. O professor orientará

os estudos e fará uso de testes, trabalhos de pesquisa, autoavaliação, portfólios e

outros para que o estudante complete o ciclo de aprendizagem. Ressalta-se que,

nesse contexto de calamidade pública, todo o contato com o estudante, vínculo com

a escola, foi  considerado como instrumento de valorização para a progressão.

11. CONCEPÇÕES DE PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

“ Na antiguidade, não havia nenhuma organização institucional da
avaliação. O discípulo acompanhava o mestre, o saber transmitia-se
sob forma de diálogo e interrogação. Esta abordagem supõe o
sujeito como lugar de construção do saber, o que levou, por um
lado, a centrar o ensino nele; mas também considerar de uma certa
maneira, o saber como se fosse algo previamente inscrito no
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sujeito.” (CHARDENET, 2007 p. 147).

Conforme as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Estado de Educação do

Distrito Federal, a avaliação possui três níveis: aprendizagem, institucional e de

redes  ou em larga escala.

No primeiro nível, encontra-se a avaliação realizada pelo professor com os

estudantes. A avaliação da aprendizagem, no regime de ciclos, é entendida como

parte do processo de ensinar e aprender. Por isso, ganha um caráter formativo, uma

vez que redimensiona o planejamento do professor e, consequentemente, sua

prática. A avaliação da aprendizagem é um processo dinâmico, que deve ser

analisada e apreciada por instrumento de diagnóstico do trabalho escolar, com o

objetivo de averiguar o alcance e a abordagem dos objetivos constantes do

planejamento, com a finalidade de redirecionar ou refazer o trabalho pedagógico, de

forma a garantir o alcance da finalidade educativa que os orienta. A aprendizagem é

considerada parte de uma ação coletiva que busca a formação das crianças e dos

estudantes em seu  percurso formativo.

Conforme as diretrizes de avaliação do DF, o processo de avaliação é algo

que se inicia antes mesmo de quando se planeja uma aula, quando o docente

decide sobre o que ensinar e o que a turma precisa aprender, já se trata de uma

avaliação. Em  síntese, a avaliação requer pensar, antecipadamente.

O conselho de classe é um momento importante para a análise e reflexão do

trabalho pedagógico desenvolvido na escola. Nele, procura-se coerência entre o

processo de avaliação formativa e a realidade de aprendizado de cada estudante. O

Conselho tem função mediadora e, no final de cada bimestre, assume caráter

deliberativo quanto ao processo de avaliação integral.

Os profissionais envolvidos com a aprendizagem de uma determinada turma

ou série, reunidos em Conselho, emitem um diagnóstico que se fundamenta nas

relações interpessoais, na metodologia utilizada, nos conteúdos desenvolvidos e em

outros aspectos considerados importantes da realidade dos estudantes e dos

professores. Essa análise, de natureza crítica, poderá indicar as causas das

dificuldades do processo educativo e eventuais motivos que se constituem em

problemas de atuação, tanto do professor como dos estudantes. O Conselho de
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Classe presume que os professores, com base nos objetivos estabelecidos nos

componentes curriculares, se auto analisem quanto a seu desempenho e ao

desempenho dos estudantes, buscando propostas alternativas, regras e estratégias

que visem à superação das necessidades detectadas e à adoção de medidas

preventivas no decorrer do ano letivo. Dessa forma, o Conselho de Classe

constitui-se como um espaço de discussão da comunidade escolar, conferindo à

ação  educativa rigor metodológico.

O Conselho de Classe tem autonomia de deliberar, com seu parecer final,

não cabendo recurso em outra instância da Escola. É constituído pelos professores

da turma e de área, pela Coordenação de cada etapa de ensino, pela Gestão

Pedagógica, pela Direção, por um representante de pais indicado pela diretoria da

APP e, a partir do 6º ano, por um estudante eleito pela turma.

O segundo nível, institucional, é entendido como a avaliação da escola por

ela mesma, sendo seu Projeto Pedagógico o início e o fim dessa avaliação. Para

fazê-la, a escola utiliza suas atas, relatórios e outros documentos que possam

complementar informações, é um processo contínuo e faz parte do trabalho

cotidiano. Nesse nível, encontra-se também a autoavaliação desenvolvida pela

SEEDF, por meio do levantamento e da análise de informações coletadas junto às

unidades escolares e a outros setores da própria instituição, com o objetivo de

identificar as ações que apresentam os resultados esperados e as que demonstram

fragilidades, para que recebam o apoio necessário. O conjunto desses dados

compõem o Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal

(SIPAEDF), nesse sistema, o desempenho dos estudantes é expresso pela Prova

Diagnóstica. O terceiro e último nível, avaliação em larga escala, é desenvolvido

pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), do Ministério da Educação,

por meio do Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (MEC/INEP). As

equipes da SEEDF interpretam e analisam os dados fornecidos por esse nível e os

enviam às escolas para que sejam analisados e utilizados na promoção de ações

que fortaleçam o trabalho da escola. Dá-se, então, o entrelaçamento da avaliação

em larga escala e da avaliação para as aprendizagens, tendo a avaliação

institucional como a  mediadora.

12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO
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PEDAGÓGICO

Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro.
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se,
atravessar um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o
presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a
determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação
possível, comprometendo seus atores e autores.

a. GESTÃO PEDAGÓGICA
Em uma sociedade, em que a escola é a única instituição comprometida

com a preparação do futuro, observa-se que não se pode oferecer cidadãos

despreparados para comunidade, pois são eles que irão conduzir as regras do

convívio social. Neste cenário, o indivíduo precisa exercer a sua função como

cidadãos íntegros, capazes de analisar, criticar e transformar a sociedade em que

vivem e a ao mesmo tempo está apto para atuar no mercado de trabalho e para

contribuir com o progresso da  comunidade.

Preparar uma pessoa para atuar como cidadão requer planejamento e ação.

Neste sentido, a gestão pedagógica busca estratégias para formar uma equipe

unida, inspirada nas demandas da sociedade, em prol de um ambiente saudável e

humanístico, atrelado a um propósito transformador. Por isso, destaca-se a

necessidade de uma articulação estratégica capaz de envolver os discentes, frente a

sua realidade sociocultural, e os conteúdos presentes no currículo em movimento.

Alinhado a esse quesito, os processos pedagógicos são construídos para atender

aos padrões de qualidade requeridos pela comunidade na qual a intuição está

inserida.

Mediante o cumprimento das demandas, a gestão pedagógica promoverá

qualificação do corpo docente, para superar os desafios diários e promover a

equidade entre os discentes. Para essa estratégia, busca-se o estabelecimento de

metas para atender o padrão de qualidade atendido, o alinhamento de processo

pedagógicos que otimize o desempenho do aluno frente sua dificuldade, a

articulação de estratégias e métodos que possam promover a assimilação do

conteúdo, além de  oportunizar vivências em ambientes culturais distintos.

Mesmo que a gestão pedagógica seja responsável pela maioria das
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decisões, é importante democratizar esse processo, principalmente no que se

relaciona às sugestões de todos os envolvidos no ambiente escolar. Pais, alunos,

professores, coordenadores e demais funcionários da escola devem sempre ter um

espaço para manifestarem suas opiniões e, assim, contribuírem para um processo

de gestão mais eficiente e que levará a uma melhor aceitação da marca no

mercado educacional.

b. GESTÃO ADMINISTRATIVA

Entre as atribuições do supervisor administrativo, destaca-se a organização

e administração do espaço escolar, com o devido cuidado com a limpeza e a

adequação às necessidades dos seus usuários. Um supervisor administrativo, junto

aos gestores, controla a operacionalização dos processos administrativos de uma

escola, participando da elaboração da política administrativa, colaborando com

informações, sugestões e experiências, a fim de contribuir para a definição de

objetivos gerais e específicos e para a articulação da área administrativa com as

demais. Está sob as responsabilidades de um supervisor administrativo

supervisionar, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades realizadas

pelos demais servidores da UE. Em contribuição com o desempenho pedagógico, o

administrativo garantirá a aquisição de equipamentos e de suprimentos necessários

para o bom funcionamento da escola, bem como a manutenção da estrutura física e

dos bens patrimoniais, entre consertos e inspeções, também são atribuições da

gestão administrativa orientar  quanto à utilização correta dos materiais adquiridos.

c. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

A escola parte da premissa de que as experiências escolares abrangem

todos os aspectos do ambiente escolar, tanto aqueles que compõem a parte

explícita do currículo, como os que contribuem de forma implícita para a aquisição

dos conhecimentos socialmente relevantes. É, portanto, imprescindível organizar os

processos educativos de modo a acompanhar e a atender às exigências de

aprendizagens em cada etapa do percurso formativo, uma vez que estes se dão em

diferentes e insubstituíveis momentos da vida dos estudantes.

A Lei nº 10.639 de 2003 instituiu a valorização da África por meio do ensino

da História e Cultura da África e afro-brasileira em todas as escolas do país,

58



determinando que a história da África seja tratada em perspectiva positiva, não

privilegiando somente as denúncias da miséria que atinge o continente. Debater a

existência do racismo no Brasil e a necessidade de valorização e respeito aos

negros  faz parte da cultura africana.

As marcas da cultura de raiz africana devem ser ressaltadas particularmente

em Artes, Literatura e História do Brasil. Aprofundar-se nas causas e consequências

da dispersão dos africanos pelo mundo e abordar a história da África antes da

escravidão, devendo, também, enfocar as contribuições dos africanos para o

desenvolvimento da humanidade e as figuras ilustres que se destacaram nas lutas

em favor do povo negro. Os professores de Arte e História valorizam a identidade

negra, realizando trabalhos, pesquisa da influência da cultura na dança, na música,

como o samba, o maracatu e os instrumentos musicais, na religiosidade e no jogo

de capoeira, projeto diversidade. As apresentações dos trabalhos produzidos

ocorrerão de acordo com o cronograma pré-estabelecido no fim de cada projeto

presente no anexo.

Em relação às disciplinas relacionadas ao Currículo, buscar-se-á, na medida

do possível, a interação conforme especificada anteriormente, sendo esses assuntos

abordados nas coordenações e as decisões tomadas em conjunto, possibilitado a

participação de toda a comunidade, na tentativa de resgatar a aproximação dos

responsáveis pelos nossos alunos na construção do conhecimento dos futuros

dirigentes da nossa democracia.

O Projeto Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação

trabalhará com o Centro Educacional CED 8 do Gama. A escolha dessa escola foi

pelo fato de ela estar num processo de estruturação do seu ensino médio e ainda

não tem uma tradição de aportar estudantes para a Universidade de Brasília e

especificamente para  os cursos de engenharia da UnB - campus Gama.

Para o ensino médio, buscamos, primeiramente, a prática da oralidade e a

valorização da expressão e linguagem oral, voltados para a escrita, há o projeto de

redação para todas as séries do Ensino Médio, utilizando a disciplina de práticas

pedagógicas (PD). Além do projeto de literatura que contribui para a formação do

ser humano, propicia a exploração de inúmeras possibilidades de educação no

desenvolvimento social e apresenta formas criadoras da linguagem e dos valores

que nos representam.
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A concepção da educação em tempo integral, apesar de antiga, ainda não

está plenamente implementada no sistema educacional brasileiro, e, nesse

contexto, o Ensino Médio em Tempo Integral se apresenta como uma tentativa de

auxiliar as  unidades educacionais a alinhar-se a tal modelo.

O Circuito de ciências é uma maneira de socializar as produções, dando

visibilidade aos experimentos, bem como contribuir com a difusão do conhecimento

entre a comunidade escolar. Circuito de Ciências das escolas públicas do Distrito

Federal.

O projeto Literatura em Cordel tem como objetivo demonstrar a eficácia da

literatura de cordel como recurso pedagógico no ensino de Língua Portuguesa.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um

projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo

Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade

Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da

Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações –

MCTIC, (anexo 11). O Projeto Aprender Valor é uma iniciativa do Banco Central do

Brasil que tem como objetivo estimular o desenvolvimento de competências e

habilidades de Educação Financeira e Educação para o Consumo em estudantes

das escolas  públicas brasileiras.

Diante deste cenário observa-se que a educação não é uma atividade

solitária. Nela, as pessoas interagem e colaboram umas com as outras. Isso vale

não só para mestres e alunos, mas também para a equipe envolvida na gestão.

d. GESTÃO DE PESSOAS

A respeito da gestão administrativa, cabe ao supervisor fiscalizar e orientar

quanto o cumprimento das leis, diretrizes e estatutos, garantidos aos servidores de

carreira e/ou contrato presente nesta UE.

A este departamento, observa-se, também, a responsabilidade em manter o

quadro funcional completo para o bom desempenho desta instituição.

e. GESTÃO FINANCEIRA

A principal função da administração financeira é informar para instâncias

superiores e locais de forma transparente como esta intuição obtém recursos e qual

60



a destinação destas receitas em prol do bom desenvolvimento das atividades

acadêmicas. Observa-se que uma proximidade entre escola e Secretaria de

Educação favorece resultados mais expressivos nas avaliações oficiais. Devido à

capacidade de orientar as instituições rumo à excelência.
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ANEXO I

Unidade de Educação Básica

Coordenação Intermediária de Educação
Inclusiva

Unidade escolar: Centro Educacional 08 do Gama

Professores de AEE: Alex Sandro Budel (181507-5); Sandra Nunes Ferreira
Nogueira (203572-3); Vânia Rosa do Carmo (38746-0)

Professora Itinerante: Márcia Brasil de Brito Dias (202349-0)

OBJETIVO GERAL

Propiciar ao estudante com deficiência visual, atividades específicas por meio
do Plano de Atendimento Educacional Especializado e apoio às Adequações
Curriculares de modo a complementar sua formação, para que possa superar as
limitações causadas pelo comprometimento sensorial, explorando ao máximo suas
competências e habilidades de forma a incluir o estudante com deficiência em
todos os espaços da escola, preparando-os para terem cada vez mais autonomia,
sendo pessoas atuantes e participativas no mundo em que vivemos.

JUSTIFICATIVA

O serviço de Atendimento Educacional Especializado tem como função
identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas
necessidades  específicas.

As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado
devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar
em sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades,
apenas complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes, buscando uma
forma para que eles possam se desenvolver como pessoas atuantes e participativas
no mundo em que vivemos. De acordo com a Resolução n° 1/2017 CEDF “o
atendimento educacional especializado apresenta-se de forma complementar e
suplementar à escolarização em classes comuns do ensino regular dos estudantes
com deficiência, com altas habilidades ou superdotação, visando atender às suas
especificidades, por meio de instrumentos e diretrizes necessários à eliminação ou
superação de barreiras sociais, psicológicas, atitudinais, físicas, dentre outras que
possam impedir a educação cidadã.” Sendo a Sala de Recursos desta Unidade de
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Ensino, específica de Deficiência Visual, assume caráter de complementariedade à
“formação dos estudantes com baixa visão e cegos”, Resolução n° 1/2017 CEDF.
Contudo, a proposta de atuação desta Sala de Recursos contemplará o processo
de desenvolvimento global da consciência e da comunicação entre o educador e o
educando, integrando dentro de uma visão de totalidade, os vários níveis de
conhecimento e expressão, ressignificando os conteúdos escolares e as relações
estabelecidas.

A Sala de Recursos de Deficiência Visual realiza a adaptação dos materiais
pedagógicos dos estudantes dvs tais como a ampliação de textos, transcrições em
tinta/braille, ensino do braille e soroban, atendimento para educação visual,
confecção de material adaptado para cada dificuldade, entre outros, proporcionando
um atendimento educacional isonômico, de qualidade, e que garanta melhor
acessibilidade aos conteúdos e habilidades propostos pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais, bem como o bem

estar social, utilizando a conscientização das características específicas da
deficiência como agente transformador, desenvolvendo habilidades cognitivas,
sensoriais e quaisquer outras faculdades indispensáveis às atividades profissionais
e pessoais futuramente  escolhidas por este público.

PERÍODO

Este plano de ação é de caráter anual (2022), seguindo o calendário escolar da
SEEDF.

INICIATIVAS / ATUAÇÃO
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Brasília , 04/04/2022
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Sala de Recursos Generalista

Gama – DF, 2022
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ANEXO II

UNIDADE ESCOLAR: CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA

PROFESSORA AEE: HAROLDO FERREIRA DUTRA  Matrícula: 310387

PLANO DE AÇÃO - 2022

OBJETIVO GERAL

-Propiciar ao estudante com deficiência, atividades específicas por meio do PIBI (

Plano Individualizado Bimestral Individual) nesse período de ensino remoto e apoio

às Adequações Curriculares de modo a complementar sua formação, para que

possa superar as limitações causadas pelo comprometimento: sensorial, físico, e

intelectual, explorando ao máximo suas competências e habilidades de forma a

incluir o estudante com deficiência em todos os espaços da escola, preparando-os

para terem cada vez mais autonomia, sendo pessoas atuantes e participativas no

mundo em que vivemos.

JUSTIFICATIVA

O serviço de Atendimento Educacional Especializado tem como função

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que

eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas

necessidades específicas.

As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado

devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar

em sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades,

apenas complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes, buscando que

eles possam se desenvolver como pessoas atuantes e participativas no mundo que

vivemos. De acordo com a Resolução n° 1/2017 CEDF “o atendimento educacional

especializado apresenta-se de forma complementar e suplementar à escolarização

em classes comuns do ensino regular dos estudantes com deficiência, com altas

habilidades ou superdotação, visando atender às suas especificidades, por meio de

instrumentos e diretrizes necessários à eliminação ou superação de barreiras

sociais, psicológicas, atitudinais, físicas, dentre outras que possam impedir a
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educação cidadã.” Sendo a Sala de Recursos desta Unidade de Ensino generalista,

(SRG), assume caráter de complementaridade à “formação dos estudantes com

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento ou demais características

congêneres” Resolução n° 1/2017 CEDF. Contudo a proposta de atuação desta Sala

de Recursos contemplará o processo de desenvolvimento global da consciência e

da comunicação entre o educador e o educando integrando dentro de uma visão de

totalidade, os vários níveis de conhecimento e expressão, ressignificando os

conteúdos escolares e as relações estabelecidas.

PERÍODO

Este plano de ação é de caráter anual (2022), seguindo o calendário escolar

da SEDF.
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INICIATIVAS / ATUAÇÃO

Metas Estratégias Período Envolvidos

-Esclarecer o papel do
AEE dentro do ambiente
escolar, enfatizando
aspectos gerais da
atuação institucional.

-Organizar o processo de
atendimento, tipo e o
número ao estudante
com deficiência.

-Acolhimento ao
estudante com
deficiência em sua Sala
de aula inclusiva.

-Produzir e solicitar
aquisição de materiais
específicos para atender
as necessidades de cada
estudante.

-Investigar, analisar,
evidenciar
convergências,
incoerências, conflitos e
avanços a partir da
análise documental do
estudante.

-Sensibilizar a família
sobre a importância da
rede de apoio e
participação na vida
escolar dos estudantes
com deficiência.

-Expor por meio de
apresentação coletiva para o
grupo, o que é o AEE, sua
função e as atribuições
específicas do professor do
AEE.

-Atendimento individual
e/ou grupo de acordo com a
especificidade de cada um
dos estudantes com
deficiência.

-Sugestões de práticas
inclusivas, acolhendo o
estudante       com
necessidade educacional
especial.

-Adaptar, confeccionar,
ampliar, gravar, entre outros
materiais, de acordo com as
necessidades dos
estudantes.

-Manter atualizada e
organizada a documentação,
pasta individual do
estudante.

-Sugestões de práticas
inclusivas, acolhendo o
estudante    com
Deficiência, com rede de
apoio na comunidade.

- Fevereiro

- Março a Dezembro.

- Março a Dezembro.

- Março a Dezembro.

- Março a Dezembro

-Março a Dezembro

- Professor AEE

- Professor AEE

- Professor AEE

- Professor AEE
/ Direção

- Professor AEE

- Professor AEE
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-Desenvolver encontros
individuais e/ou
coletivos para
acompanhamento da
prática do docente
garantindo a efetivação
da Adequação Curricular
e os critérios avaliativos
conforme previsto nos
documentos
norteadores da
Educação Especial.

-Promover momentos de
estudo e troca de
experiências entre pais
ou professores.

-Organizar práticas
pedagógicas visando
acompanhar o
desenvolvimento de
cada estudante com
deficiência, procurando
atende-los em suas
necessidades.

-Orientar Monitores
/Educadores Sociais em
suas atividades de
acompanhamento das
habilidades adaptativas
(higienização, locomoção
e alimentação), bem
como outras para com os
estudantes com
deficiências.

- Orientações verbais e/ ou
escritas sobre a construção
da Adequação Curricular dos
discentes. Promover Oficina
de Adequação Curricular e
acompanhamento do
trabalho docente e análise
dos diferentes instrumentos
da ação docente como
atividades e projetos.

-Participar do Conselho de
Classe, momentos de
estudo, passeios, festas,
reuniões.

-Promover Oficina
Pedagógica de materiais
adaptados , proporcionando
subsídios na prática diária
em sala de aula aos
professores regentes.
-Adequação Curricular;
estudo de caso; Projetos
Interventivos (intra-classe e
extraclasse);
encaminhamento à projetos
(escolares e comunidade).

-Promover formação e ou
orientações sobre como
realizar sua função com os
estudantes, e informar sobre
restrições alimentares e ou
médicas.

-Reuniões de pais e ou
oficinas abordando

- Março a Dezembro

- Março a Dezembro

- Março a Dezembro

- Março a Dezembro

- Março a Dezembro

- Professor AEE

AEE/SOE/DIREÇ
ÃO

- Professor AEE /
Coordenação

- Professor AEE /
Direção

-AEE/SOE/EEAA
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-Organizar
periodicamente reuniões
de pais, esclarecendo a
dinâmica do trabalho
realizado com os
discentes.

temáticas de acordo com a
realidade e contextualização.

73



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação

Diretoria Regional de Ensino do Gama
Centro Educacional 08 do Gama

PLANO DE AÇÃO

Orientação Educacional

Gama – DF, 2022

74



ANEXO III

CENTRO EDUCACIONAL Nº 08 DO GAMA

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

PEDAGOGO(A) - ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL: Maurenice Alves dos Santos

Matrícula: 0242.950-0

TURNO: matutino/vespertino

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a)
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a 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 à
Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao
desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo,
criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua
cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)

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

METAS:
● Implementar ações voltadas para readaptação da volta às aulas presenciais e rotinas de

estudos;

● Acolher a família e o aluno marcados pelo luto, sequelas emocionais e outras dificuldades

que a pandemia da covid 19 causou.

● Contribuir para que os estudantes façam reflexões voltadas para a construção do seu

projeto de vida;

● Contribuir para o desenvolvimento de uma boa convivência escolar e cultura de paz;

● Desenvolver junto a equipe escolar ações de cuidados emocionais;

● Refletir junto à comunidade escolar sobre a importância do desenvolvimento das

habilidades socioemocionais;

● Estreitar a relação entre escola, educando, educador e comunidade, promovendo ações

discursivas que levem às reflexões sobre problemas vivenciados e possíveis soluções

para estes.
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● Ampliar as possibilidades do educando interagir no meio escolar e social, como ser

autônomo, crítico e participativo.
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TEMÁTICA

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

EIXO DE
AÇÃO

PERÍODO
DE
EXECUÇÃO

Educação em
cidadania
DH

Educação em
Diversidade

Educação em
sustentabilidade

Sexualidade
Abuso Sexual

Pedofilia
X

Mural informativo e
distribuição de folder
do 18 de maio sobre o
Maio Laranja

Junto aos
estu
dantes

Maio

Roda de Conversa e
sensibilização dos
professores

Junto aos
professores

Maio

Proporcionar
palestras,
apresentações e
outras atividades
informativas e
relevantes voltadas
para o tema.

Junto aos
estu-
dantes
Junto aos
profes-
sores

Todo ano
letivo

Cultura de Paz X

Palestras sobre
Comunicação Não
Violenta

Junto aos
profes-
sores
Junto aos
estu-

Agosto
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dantes

Atendimentos
individualizados ou
em grupo para
escuta sensível

Junto aos
profes-
sores
Junto aos
estu-
dantes

Todo ano
letivo

Produção de
material para
divulgação na escola

Junto aos
profes-
sores
Junto aos
estu-
dantes

Todo ano
letivo

Promover formação
sobre o tema

Junto aos
profes-
sores
Junto aos
estu-
dantes

Todo ano
letivo

Violência
Doméstica e
Feminicídio

X

Contribuir para o
enfrentamento das
vulnerabilidades que
possam
comprometer o
desenvolvimento
escolar dos
adolescentes
divulgando as redes
de apoio, os canais

Junto aos
estu-

Todo ano
letivo
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de denúncia e
fazendo os devidos
encaminhamentos

dantes

Inclusão de
Diversidades X

Promover formação
e sensibilização
sobre os aspectos
legais de inclusão de
estudantes com
deficiências.

Junto aos
profes-
sores

Setembro

Atendimento
individualizado e em
grupo para
estudantes com
transtornos
funcionais

Junto aos
estu-
dantes

Todo ano
letivo

Formação sobre
Transtornos
Funcionais

Junto aos
profes-
sores

Agosto

Homofobia X

Estabelecer diálogo
amistoso e aberto
com os alunos,
proporcionando
informação, respeito,
aceitação, tolerância
e socialização

Junto aos
estu-
dantes

Todo ano
letivo

Proporcionar
palestra que
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Socio-emo-
cional e
Auto-estima

X

incentive os alunos a
vencerem suas
dificuldades
pessoais,
ansiedades e
depressões e
criarem expectativas
acerca do seu futuro
pessoal e
profissional

Junto aos
estudantes Outubro

Transição X

Apresentação do
Novo Ensino Médio
para estudantes do
9º ano

Junto aos
estu-
dantes

4º
bimestre
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:

Observação e diálogos nas coordenações pedagógicas, conselhos de classe, análise de
dados e formulários de pesquisa.
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ANEXO IV

APRESENTAÇÃO

A Arte é composta por meio do estudo e das práticas de manifestações

artísticas e culturais, em suas diversas linguagens - Artes Visuais, Teatro, Música e

Dança –, além de abordar conhecimentos estéticos híbridos, como o Audiovisual, o

Cinema, a Performance e o Circo, reconhecendo a influência dos recursos

tecnológicos e digitais nas produções e recepções artísticas. Diante das noções

possíveis, observa-se que a Arte pode mobilizar conhecimentos mediante a

promoção da sensibilidade, da intuição, da emoção, da poesia, da corporeidade, da

ludicidade e da provocação dos sentidos humanos, considerando, assim, as trocas e

os encontros da experiência estética cultivada em práticas artístico-pedagógicas dos

espaços educativos. Tal movimento pode revigorar o respeito e a reflexão sobre si, o

outro e o mundo, assim como oportunizar uma leitura e releitura da realidade

sociocultural, o que fortalece o sentimento de ser e pertencer diante da fluidez

dinâmica, simbólica, imaginária e compartilhada de estéticas e contextos culturais

diversos, em tempos reais, fictícios, presenciais e virtuais.

A eletiva A ARTE COMO INTERVENÇÃO SOCIAL, tem o intuito de auxiliar os

estudantes junto aos seus interesses a desenvolverem habilidades e competências

em consonância com as DCNEM e o Currículo em Movimento da Educação Básica

do Distrito Federal, buscando levar o aprofundamento das aprendizagens e o

desenvolvimento da autonomia e de habilidades que permitam que os estudantes

tenham uma visão ampla de mundo e suas diversidades e sejam capazes de

resolver e tomar decisões dentro e fora da sala de aula. Dessa forma, poderão

desenvolver habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo e assim usar desses

elementos para melhor exercerem a cidadania e atuarem na vida cotidiana.

AUTOR/RESPONSÁVEL: Professora Camila Paz – Licenciatura em Artes Cênicas

CRE – GAMA CED 08.

Nome do projeto: Eletiva Orientada – A ARTE COMO INTERVENÇÃO

SOCIOCULTURAL.

Série: 1º Ano

Idealização e organização: SEEDF e CED 08 Gama.
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Tempo de execução: A partir do primeiro semestre de 2022.

Característica: Construção da autonomia e protagonismo através das
linguagens artísticas.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e estimular o aprendizado dentro das linguagens artísticas,

aplicando-as à vida cotidiana e ao seu uso como instrumento de compreensão e

melhoria da sociedade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Impulsionar o apreciar, e contextualizar, o expressar, a

sensibilidade e o trabalho coletivo por meio das linguagens

artísticas.

b) Desenvolvimento da postura crítico-reflexiva, ético e sensível.

c) Identificar as relações entre Arte e outras áreas de conhecimentos

humanos, estabelecendo as conexões entre elas, sabendo utilizar

tais áreas no individual e coletivo.

d) Reconhecer problemas e como resolvê-los para estimular a

autonomia dos alunos em ambiente social.

e) Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios

do cotidiano, mobilizando conhecimentos e recursos de diversas

linguagens, com o propósito de desconstruir estereótipos e outras

formas de preconceito.

DESENVOLVIMENTO

A arte é fundamental para o desenvolvimento e formação do cidadão, essa

buscando soluções para a transformação da comunidade e dos indivíduos. A eletiva

da disciplina Arte vem como uma narrativa conjunta a sala de aula, qual os

estudantes se transformam em atuantes e espectadores, fortalecendo e trazendo-os

como personagem principal do processo, reforçando a ideia de evolução da

democratização da arte e da cultura, possibilitando assim, a construção de espaços
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aptos a gerar mudanças sociais, políticas e desconstruir estereótipos e outras

formas de preconceito com o papel principal de gerar transformação, através da

investigação e referências dos próprios estudantes, permitindo que os indivíduos

compreendam e se engajem de forma crítica em iniciativas de interesse individual e

coletivo, com produção e reflexão crítica que se desenvolve a partir da relação

corpórea sensorial em sala de aula e sua relação com a construção do

conhecimento, colaborando para um espaço de aprendizagem mais saudável e

estimulante.

DIMENSÕES DO CONHECIMENTO

Criação: Apreender o que está em jogo durante o fazer artístico, processo permeado

por tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações e inquietações.

Crítica: Ação e pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políticos,

históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais.

Estesia: A sensibilidade e a percepção, tomadas como forma de conhecer a si

mesmo, o outro e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção,

intuição, sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência.

Expressão: Emerge da experiência artística com os elementos constitutivos de cada

linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas materialidades.

Fruição: Deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar

durante a participação em práticas artísticas e culturais.

Reflexão: Processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as

experiências e os processos criativos, artísticos e culturais.

ESPAÇOS / RECURSOS

Espaços: O espaço utilizado será a sala de aula, auditório e áreas externas da

escola com aula expositiva dialogada com a utilização slides animados com vídeos,

fotos, gravuras e reportagens acerca dos temas propostos durante o processo de

ensino e aprendizagem da  eletiva em questão.
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Recursos materiais: Data Show, textos, livros, convidados externos (professores

de fora da instituição para possíveis palestras)

EIXOS ESTRUTURANTES

Processos Criativos e Mediação e Intervenção Sociocultural.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM PARA NORTEAR A UNIDADE
CURRICULAR

LGG04FG Identificar conceitos de visão de mundo e expressão humana por meio

das diferentes linguagens artísticas, verbais e corporais para avaliar diversos modos

próprios de ser e pertencer culturalmente (influências das matrizes indígenas,

africanas e europeias na formação da Arte, Literatura e nas práticas de lazer, brincar

e jogar brasileiros).

LGG06FG Comparar a construção de campos artísticos, conceitos estéticos e

linguísticos sobre as artes cênicas e do espetáculo (teatro, circo, ópera,

performances, cerimoniais, eventos esportivos) para analisar o fenômeno cênico a

partir do contexto histórico e de atividade artística e cultural em estudo, da

observação e da exploração dos seus elementos, e dos seus processos de criação e

recepção.

LGG07FG Identificar as produções e manifestações artístico-visuais de diferentes

tempos e espaços, associando-as à contemporaneidade e às suas linguagens e

tecnologias grafismos, escrito, desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia,

cinema, audiovisual) para desenvolver o repertório estético, a dimensão e a fricção

cultural, histórica e hodierna das visualidades artísticas (texto, imagem, som,

oralidade, corpo) e suas distintas formas de letramentos e multiletramentos,

fortalecendo o senso crítico.

LGG31FG Formular hipóteses, a partir da apropriação do repertório sociocultural por

meio de debates orientados em sala de aula, com a finalidade de construir propostas

interventivas que não firam os Direitos Humanos.

LGG32FG Apreciar o Patrimônio Histórico, Artístico, Literário, Arquitetônico e
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Desportivo Nacional, Material e Imaterial, por meio das matrizes que contribuíram

para formação estética, artística e cultural brasileira (indígena, africana e europeia),

para desenvolver uma compreensão crítica dos diferentes modos de ser e pertencer

culturalmente a um contexto de diversidades.

LGG36FG Reconhecer a diversidade, singularidade e diferença de corpos em

práticas artísticas, verbais, esportivas e socialmente performativas, que se

relacionam e emergem das diferentes linguagens, reconstruindo seus modos de

expressão, criação e recepção, priorizando a inclusão.

LGG47FG Distinguir diferentes estilos e espaços cênicos, esportivos e de letramento

para analisar a dinâmica de práticas sociais, tradicionais e contemporâneas, que

envolvem o meio ambiente e contextualizam campos específicos dos diferentes

componentes da Área de Linguagens e suas Tecnologias.

LGG60FG Descobrir coletivos indígenas, negros, latino-americanos e outros grupos

étnicos que fazem uso de diversas expressões artísticas, verbais e desportivas (hip

hop, rock, danças urbanas) para discutir a expressão e manifestação de suas ideias,

de forma mútua e intercultural, por meio das diferentes linguagens e suas

tecnologias.

LGG63FG Utilizar processos criativos incorporados à corporeidade e suas

expressões verbais e estéticas, de modo a desenvolver o repertório artístico e

cultural; contribuindo para a autonomia e trajetória de vida por meio do

autoconhecimento corpóreo em práticas artísticas, desportivas e expressivas.

LGG75FG Operar, de forma compartilhada, práticas culturais e sociais de diferentes

temáticas apoiadas em meios digitais atualmente existentes, com a finalidade de

valorizar a participação cultural coletiva, fomentando a prática da inserção do

indivíduo no ato de criação crítico-social.

LGG77FG Examinar a relação das diversas produções artísticas, verbais e corporais

da Área de Linguagens com o desenvolvimento digital e tecnológico para interpretar

seus contextos sociais, políticos, históricos e contemporâneos (Semana de Arte

Moderna de 1922, antropofagia, arte moderna e pós-moderna, artistas, poetas,

performers, grupos teatrais e musicais brasileiros).
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CRONOGRAMA

A eletiva como elemento dos itinerários formativos funcionará de maneira

concomitante à formação geral básica, durante todo o período do ano letivo de  2022.

AVALIAÇÃO

O estudante será avaliado continuamente na sala de aula, seja individualmente, seja

por meio de atividades em grupo, serão utilizadas como método avaliativo atividades

em sala de aula, produções artísticas, apresentação de trabalhos respeitando a

individualidade e dificuldade de cada um, criando assim, novas possibilidades para

estimular os estudantes a desenvolverem suas potencialidades, levando em conta,

principalmente, os avanços individuais dentro da coletividade. A auto avaliação

também será considerada no final do processo.
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação

Diretoria Regional de Ensino do Gama
Centro Educacional 08 do Gama

Projeto de Disciplina da Eletiva de Matemática:

MATEMÁTICA BÁSICA PARA A VIDA

Gama – DF, 2022
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ANEXO V

JUSTIFICATIVA

Após vários meses enfrentando as dificuldades que a pandemia impôs a toda

sociedade, grande parte dos educandos dos primeiros anos do ensino médio 2022

acumularam muitas dificuldades em seu processo de ensino - aprendizagem, em

especial na disciplina de Matemática. Dessa forma, este projeto de disciplina eletiva

em Matemática, buscará fazer com que os educandos possam diminuir suas

dificuldades e anseios nesta área de modo que estes possam alcançar seus

objetivos escolares e pessoais na busca de um entendimento mais amplo, completo

e significativo.

AUTOR/RESPONSÁVEL: Djalan Nunes Beserra Garcia -
djalan.garcia@edu.se.df.gov.br

CRE – GAMA CED 08.

Nome do projeto: Eletiva Orientada – Matemática Básica para a Vida

Série: 1º Ano

Idealização e organização: SEEDF e CED 08 Gama.

Tempo de execução: A partir do primeiro semestre de 2022.
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OBJETIVO PRINCIPAL

Desenvolver e estimular o aprendizado das diversas faces da Matemática

aplicadas à vida cotidiana de modo que o estudante consiga ver a importância desta

disciplina aplicada nas diversas áreas do conhecimento humano, visando aumentar

sua compreensão, entendimento em situações rotineiras do seu cotidiano e melhorar

sua condição diante da sociedade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- [MAT01IF] Investigar situações-problema, selecionando os conhecimentos

matemáticos relevantes e elaborando modelos para sua representação;

- [MAT02IF] Testar hipóteses levantadas de variáveis que interferem na explicação

ou na resolução de uma situação-problema, avaliando a adequação da linguagem

de determinado modelo matemático, em termos de possíveis limitações, eficiência

e possibilidades de generalização.

- [MAT05IF] Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento

matemático, de modo a comunicar com precisão suas ações, reflexões,

constatações, interpretações, bem como seus argumentos para resolver

situações-problema de natureza diversa.

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

Os conteúdos matemáticos considerados como pré-requisitos serão

trabalhados e reforçados. Será utilizado o livro didático adotado e também meios

eletrônicos que possam contribuir para a compreensão dos conceitos envolvidos,

por exemplo: youtube, google sala de aula entre outros.

O professor sempre buscará junto aos educandos as aplicações nas diversas

áreas do conhecimento, de modo que os estudantes assimilem e entendam que a

Matemática está sempre presente em muitas ocasiões do seu dia-a-dia.

CRONOGRAMA:
Tempo de execução: durante o ano de 2022.

Conteúdos a serem trabalhados:
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- operações com inteiros (positivos e negativos);

- operações com frações;

- potenciação e notação científica;

- equações de 1º grau (envolvendo frações também);

- sistemas de equações do 1º grau;

- equações de 2º grau; regra de três simples e composta.

Observação: sempre trazer situações da vida cotidiana que envolvem os tópicos

dando ênfase também à outras áreas do conhecimento.

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS

Quadro, livro didático, data show, vídeos, apostilas, laboratório de informática entre

outros.

EIXO(S) ESTRUTURANTE(S) ENVOLVIDO(S) NA UNIDADE CURRICULAR

Investigação Científica

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

- Resolução de situações-problemas (avaliação dos raciocínios construídos);

- Estudos dirigidos;

- Avaliação formativa;

- Síntese das aprendizagens ao longo de cada bimestre.

REFERÊNCIAS

https://fundacaolemann.org.br/noticias/matematica-para-a-vida

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/matematica/matematica-no-cotidiano

https://br.smartick.com/blog/pais-e-professores/educacao/a-importancia-da-matemati

ca/
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação

Diretoria Regional de Ensino do Gama
Centro Educacional 08 do Gama

Projeto de Disciplina da Eletiva de Inglês:

LÍNGUA INGLESA - AS QUATRO HABILIDADES (LER, FALAR E OUVIR)
INTEGRADAS

Gama – DF, 2022
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ANEXO VI

APRESENTAÇÃO

“A língua é uma ponte que te permite atravessar com
segurança de um lugar para outro.” (ARNOLD WESKER)

Na atualidade, há a necessidade de aprender uma língua estrangeira.
Aprender um idioma não é somente conhecer os códigos, a língua além de ser o
principal instrumento de comunicação é fundamental para a expressão de identidade
do indivíduo.

Pensando na necessidade de uma língua estrangeira no mercado de trabalho
e no dia a dia do aluno a eletiva foi criada para que o estudante tenha o ensino de
língua inglesa de forma prática, com diálogos e vocabulários, sem o uso do ensino
da gramática, aquela tem por objetivo criar pontes por meio da comunicação e por
meio do contato real com uma língua que não seja a língua materna do aluno e tem
o intuito de proporcionar segurança aos discentes no uso da língua inglesa em seu
dia a dia e no mercado de trabalho.

Responsável pela eletiva: professora Sandra Beatriz Carvalho Pereira

CRE – GAMA CED 08.

Nome do projeto: Let’s Speak Real English

Série: 1º, 2º e 3º ano NEM

Idealização e organização: SEEDF e CED 08 Gama.

Tempo de execução: A partir do primeiro semestre de 2022.
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JUSTIFICATIVA

A justificativa para essa eletiva é a consideração de que a escola é um local

para interações e assim, foi idealizada sob a perspectiva de promoção para além de

conteúdos específicos, focando também na prática.

OBJETIVOS

Esta disciplina eletiva tem como objetivo despertar no aluno o interesse pela

língua inglesa e estimular a produção oral por meio de dramatização de diálogos,

atividades com letras de músicas e dinâmicas variadas e será voltada aos

interesses da faixa etária dos alunos da primeira etapa do ensino médio, oferecendo

um contato com a língua estrangeira de forma lúdica e prática e apresentar aos

alunos do novo ensino médio a importância de se comunicar em uma língua

estrangeira e como usá-la no mercado de trabalho.

[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira,

abrangendo as respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a

multiplicidade de manifestações sociais que emergem de grupos culturais diversos,

a fim de elaborar argumentos que sustentem hipóteses sobre a estrutura, o

funcionamento e as intencionalidades de discursos variados, além de posicionar-se

de forma crítica, sensível, ética  e propositiva diante das diferentes linguagens. 

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção -

linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar

conhecimentos sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a

multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, posicionando-se de forma

ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural, local, regional,

nacional e/ou internacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. [LGG25FG] Examinar sons e entonações específicos da língua

estrangeira estudada, por meio de diálogos, monólogos, músicas, séries,

filmes, podcasts, telejornais, a fim de aperfeiçoar a pronúncia e ampliar o

repertório lexical.
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B. [LGG26FG] Desenvolver a comunicação, em língua estrangeira, de forma

clara, coerente e persuasiva, utilizando a produção de e-mails, currículos,

entrevistas, roteiros de viagens, anúncios, a fim de ampliar as

oportunidades profissionais e as competências sociointeracionais,

favorecendo a formação de um cidadão protagonista e autônoma.

C. Praticar diálogos relacionados ao inglês real: inglês para viagens em

ambientes como: aeroportos, lanchonetes e entrevistas;

D. Desenvolver as quatro habilidades linguísticas: writing; reading; speaking

e listening;

E. Suscitar nos estudantes o gosto e o desejo por uma língua estrangeira;

F. Promover um espaço de articulação e integração entre os alunos com

diálogos e apresentações em inglês;

G. Proporcionar aos alunos o prazer da comunicação em uma língua

estrangeira;

H. Analisar e encenar cenas de filmes e interpretar músicas;

I. Levar o aluno a desenvolver atividade oral.

METODOLOGIA

As aulas serão expositivas e dialogadas. Os alunos terão exemplos de

diálogos, logo após irão analisá-los e o praticarão. Serão utilizados vídeos, filmes e

músicas para que os alunos adquiram vocabulário.

As aulas serão práticas e terão o auxílio do Datashow, celular e internet.

Haverá aula expositiva e/ou dialogada, avaliação para as aprendizagens, dinâmica

de grupos, dramatização, role-play – desempenho de papéis, teste escrito, teste

oral. A avaliação se dará de forma prática e contínua durante as aulas.
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REFERÊNCIAS

Currículo em movimento do novo ensino médio.

ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ELIZÂNGELA GLÓRIA CARDOSO Formando

Jovens Autônomos, Solidários e Competentes .
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação

Diretoria Regional de Ensino do Gama
Centro Educacional 08 do Gama

Projeto de Disciplina da Eletiva de Geografia:

ATUALIDADES E GEOPOLÍTICA PARA ENEM, VESTIBULARES E CONCURSOS
PÚBLICOS

Gama – DF, 2022
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ANEXO VII

APRESENTAÇÃO

A presença do novo ensino médio tem trazido uma nova perspectiva e uma

educação mais dinâmica e complexa para o melhor processo de ensino e

aprendizagem. A nova educação para os estudantes do ensino médio traz a

percepção geográfica e humana das transformações que ocorrem na sociedade, na

economia e no cotidiano, o que exige uma nova proposta de educação no Distrito

Federal.

O novo ensino médio permite a presença da possibilidade do diálogo entre

essas propostas, no qual se espera que o processo de ensino e de aprendizagem

seja ressignificado e orientado para novos sentidos, mas indicando uma nova

singularidade e protagonismo do aluno neste novo modelo de educação. As eletivas

fazem parte dos itinerários formativos e chegaram para construir um novo modelo de

educação para reformular a forma de aprendizagem na sociedade atual. A eletiva

em questão busca aproximar o estudante das possibilidades de um futuro mais

construtivo e dinâmico a partir do entendimento do mundo contemporâneo.

No século passado, os modelos de educação colocavam o estudante em uma

posição de acúmulo de conhecimentos, hábitos, atitudes e habilidades. Dessa

maneira, a Educação estava voltada para as questões da organização da sociedade

do momento, e não para as questões da singularidade do estudante. A questão é

permitir um maior valor do ser humano perante a sua posição na sociedade

contemporânea e nos valores como agente e como pessoa dotada de um projeto de

vida e um projeto de futuro.

Assim, a eletiva orientada – Geopolítica para o ENEM e PAS foi desenvolvida

sob a perspectiva de uma análise para conhecimentos avançados e expansivo

diante da construção de uma sociedade mais construtiva e cidadãos plenos e futuros

brasileiros integrais.
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AUTOR/RESPONSÁVEL:

Professor: Guilherme Pereira Goveia – Licenciatura em Geografia

CRE – GAMA CED 08

Nome do projeto: Eletiva Orientada – Geopolítica para o ENEM e PAS

Série: 1º Ano

Idealização e organização: SEEDF e CED 08 Gama.

Tempo de execução: A partir do primeiro semestre de 2022.

Característica:Construção de um protagonismo e uma visão ampla da Geopolítica

contemporânea.

OBJETIVO GERAL

Contribuir para a construção de uma sociedade mais sólida a partir de uma

educação de qualidade para a formação de alunos e cidadãos integrais com

princípios sociais, humanos e culturais. É importante também construir um ensino

médio fortalecido pelas eletivas que enriquecem os itinerários formativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Implementar o novo ensino médio com a presença de eletivas construtivas e

harmoniosas.

b) Ofertar aos alunos diferenciadas oportunidades formativas para que os alunos

possam desenvolver suas potencialidades.

c) Despertar uma visão ampla das transformações que ocorrem no mundo

contemporâneo.

d) Compreender os fatos marcantes da atualidade e como esses fatos

interferem na vida social.

e) Ensinar princípios de respeito, harmonia, maturidade e dignidade da pessoa

humana para construção de uma sociedade mais sólida.
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f) Despertar  a capacidade de o aluno desenvolver o seu projeto de vida e de

resolver os seus problemas para o enfrentamento do mundo contemporâneo

para a inserção no mercado de trabalho.

DESENVOLVIMENTO

Na educação básica, as ciências humanas se apresentam como formadoras

de pensamentos amplos e consistentes para construir uma sociedade plena e

dotada de conhecimentos aptos a um protagonismo e empreendedorismo

determinantes para uma educação de qualidade. Os sentidos pedagógicos

propostos para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas orientam-se,

fundamentalmente, pelo compromisso educativo com a formação intelectual, ética e

prática dos estudantes.

Os saberes e procedimentos investigativos resultantes das ciências humanas

e sociais aplicadas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da

autonomia intelectual e afetiva dos estudantes, auxiliando na construção de

cidadãos plenos e com experiências aptas a um conhecimento consistente

para um Novo Ensino Médio de sucesso.

A eletiva vai despertar uma visão mais complexa e plural das Ciências

Humanas e Sociais Aplicadas, cujos percepções pedagógicas encontram-se

articulados pelas quatro dimensões da formação humana (trabalho, ciência, cultura e

tecnologia) e pelas competências gerais e específicas da Base Nacional Comum

Curricular.

COMPONENTES CURRICULARES / TEMAS RELACIONADOS

✔ A Geografia como orientação espacial, social e humana

✔ A importância da linguagem e comunicação

✔ Concepções e estratégias da geografia tradicional e geografia crítica

✔ Concepções e estratégias de leitura

✔ Processo de produção textual acerca de temas atuais
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✔ Ensino da Geografia física e humana

✔ Análise de questões antigas do Programa de avaliação seriada da UNB.

✔ Análise de questões antigas do ENEM – Exame nacional do ensino médio

✔ Análise de questões antigas de concursos públicos estaduais e nacionais.

✔ Ensino da geografia populacional, agrária, econômica e urbana.

✔ Estudo e análise da fatos da atualidades, como crises econômicas, guerras,

conflitos, migrações e diversos fatos do mundo contemporâneo.

ESPAÇOS / RECURSOS

Espaços: O espaço utilizado será a sala de aula com aula expositiva dialogada

com a utilização slides animados com vídeos, fotos, gravuras e reportagens acerca

dos temas propostos durante o processo de ensino e aprendizagem da eletiva em

questão. O espaço da biblioteca e do auditório também serão utilizados.

Recursos materiais: Data Show, textos, livros, convidados externos (professores de

fora da instituição para possíveis palestras)

EIXOS ESTRUTURANTES

Investigação científica, Processos criativos e Mediação e Intervenção  Sociocultural

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM PARA NORTEAR A UNIDADE CURRICULAR

CHSA01FG Analisar diferentes contextos (filosóficos, geográficos, históricos,

sociológicos) de construção dos discursos das Ciências Humanas e Sociais

Aplicadas

CHSA07FG Compreender os acontecimentos da atualidade e relacioná-los a outros

tempos históricos e a outras espacialidades socioculturais, posicionando-se

criticamente a partir das interpretações existentes das relações entre eles

CHSA13FG Construir questões, soluções de problemas e intervenções conscientes

e reflexivas referentes às relações cotidianas da vida pessoal, escolar, social,

política, econômica e cultural.
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CHSA15FG Compreender a ocupação humana do espaço como processo de

construção identitária dos territórios, das fronteiras físicas e simbólicas e das

complexas relações da vida humana com a paisagem natural, em seus

desdobramentos socioeconômicos, políticos e culturais ao longo da história.

CHSA71FG Resgatar memórias que elucidem e promovam a superação de

acontecimentos socioculturais traumáticos (as colonizações, a escravidão, a

segregação étnico-racial, os regimes políticos de exceção), a fim de possibilitar

medidas de reconciliação e reparação.

CHSA53FG Reconhecer as formas de organização das relações de poder e

resistência, em escala micro e macro, nas diferentes sociedades ao longo da história

CHSA49FG Compreender a dinâmica atual de produção de informações, propondo

o debate acerca das implicações e das consequências da proliferação de notícias

falsas e da espetacularização de acontecimentos pela mídia e pela política

CHSA41FG Comparar modelos produtivos e usos de recursos naturais, em escala

local, regional, nacional e global, observando as especificidades culturais e suas

relações com os modos de produção e consumo.

CHSA28FG Compreender as características do modo de produção industrial, em

suas diferentes manifestações político-ideológicas, considerando as crises inerentes

aos processos de produção, circulação e consumo, bem como seus modos de reagir

e aperfeiçoar-se.

CHSA16FG Diferenciar os processos de ocupação do espaço, no âmbito rural e

urbano, e suas territorialidades, em contextos históricos e culturais, distintos em

suas dimensões locais, regionais, nacionais e globais.

CHSA20FG Correlacionar o protagonismo social e as contribuições históricas,

filosóficas, políticas, econômicas e culturais das populações indígenas e negras na

formação da sociedade brasileira

CHSA25FG Reconhecer os significados de território, fronteira e vazio espacial, bem

como sua influência geopolítica em diferentes contextos e escalas, no âmbito

geográfico, sociocultural e histórico.

CRONOGRAMA
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A eletiva como elemento dos itinerários formativos funcionará de maneira

concomitante à formação geral básica, durante todo o período do ano letivo de 2022.

AVALIAÇÃO

As metodologias contemporâneas de avaliação serão trabalhadas com observações

sobre o processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, os estudantes

participantes da eletiva orientada não serão avaliados de acordo com as tradicionais

metodologias de provas e/ou testes, mas de acordo com o desenvolvimento

apresentado durante todo o tempo de aprendizagem. A presença, frequência,

entendimento e observações sobre princípios adquiridos durante a eletiva poderão

ser utilizados como elementos avaliativos.
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação

Diretoria Regional de Ensino do Gama
Centro Educacional 08 do Gama

Projeto de Disciplina da Eletiva de Sociologia:

DIREITO NA ESCOLA - DESC

Gama – DF, 2022

105



ANEXO VIII

APRESENTAÇÃO

Em 2022, escolas públicas e privadas começam, oficialmente, a implementar

o Novo Ensino Médio. Gradual, a mudança começará pelo 1º ano dessa etapa de

ensino e deve atingir todos os três anos até 2024.

A ideia é que o estudante possa escolher em qual área quer aprofundar seus

conhecimentos ao longo do Ensino Médio. O MEC afirma que as matérias eletivas

podem variar conforme o contexto no qual a escola está inserida.

A necessidade de incluir o ensino das ciências jurídicas na educação básica é

algo simplório para quem é conhecedor do Direito, ficando evidente que é

necessário o mínimo de conhecimento na área para o pleno exercício da cidadania,

entretanto, para os indivíduos que não conhecem tal conteúdo pode parecer

desnecessário a inclusão da matéria, mas tão somente por não terem tido a

oportunidade de adquirir tal conhecimento.

Responsável pela eletiva: Professor Carlos José de Oliveira Bonfim – Licenciatura

em História, pós-graduação em Ciências Sociais

CRE – GAMA CED 08

Nome do projeto: DESC Direito na Escola

Série: 1º Ano

Idealização e organização: SEEDF e CED 08 Gama.

Tempo de execução: A partir do primeiro semestre de 2022.
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OBJETIVO GERAL

O principal objetivo do DESC DIREITO NA ESCOLA é dotar os discentes de

conhecimentos básicos de direito presentes na legislação brasileira, necessários ao

exercícios da cidadania plena e digna, contribuindo para uma melhor integração e

inserção no seu ambiente social, contribuindo dessa forma para que o Novo Ensino

Médio (NEM), possa cumprir seu papel de proporcionar uma formação mais ampla e

diversificada através das eletivas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Contribuir com o novo ensino médio com a presença de eletivas construtivas

que possam dotar conhecimento diversificado.

b) Proporcionar aos discentes a oportunidade de ampliar as suas perspectivas

de seu leque de conhecimento para a inserção social.

c) Dotar os discentes de ferramentas para uma melhor qualidade de vida para, e

para os outros de seu meio social.

d) Despertar o espírito de cidadania para si e os outros membros de sua

comunidade.

e) Ensinar princípios de respeito, harmonia, maturidade e dignidade da pessoa

humana para construção de uma sociedade que respeite a dignidade da

pessoa humana.

f) Capacitar os discentes para desenvolver o seu projeto de vida e de resolver

os seus problemas sociais no enfrentamento do mundo atual do de valiosos

conhecimentos jurídicos para a social e profissional.

DESENVOLVIMENTO

Na proposição do Novo Ensino Médio, as ciências sociais se reservam o

papel de formadoras de conhecimentos amplos, consistentes e críticos capaz de

contribuir para uma sociedade em que o respeito à dignidade humana, fazendo com

que os educandos estejam aptos a um protagonismo e empreendedorismo

determinantes para uma educação de qualidade. Os sentidos pedagógicos

propostos para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas orientam-se,

fundamentalmente, pelo compromisso educativo com a formação intelectual, ética e
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prática dos estudantes. Nesse sentido, proporcionar aos estudantes noções de

direitos básicos com eletivas de Direito na Escola DESC, se revela um ferramenta

pedagógica valiosa.

O ensino do direito na escola DESC, torna-se então mais um instrumento das

ciências humanas e sociais aplicadas desenvolvimento no desenvolvimento da

intelectual autônomo dos estudantes, contribuindo definitivamente na construção de

cidadãos capacitados e aptos, como resultado de um conhecimento consistente

para um Novo Ensino Médio de sucesso.

A eletiva Direito na Escola DESC tem essa pretensão de despertar uma visão

mais complexa e ampliada das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pelas

competências gerais e específicas da Base Nacional Comum Curricular.

COMPONENTES CURRICULARES / TEMAS RELACIONADOS

✔ Ciências Humanas e Sociais Aplicada

✔ Contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, a Sociologia do

direito abre possibilidades criativas e emancipatórias

✔ Ir além do senso comum e ampliar a capacidade de interpretação dos

fenômenos sociais

✔ Ampliar o contexto das aprendizagens em Ciências Humanas e Sociais

Aplicadas

✔ Contribuir com o desenvolvimento do olhar sociológico contribui com o

estranhar dos processos de construção social da realidade

✔ Avaliar os fenômenos a partir de diferentes perspectivas, contrastando e

combinando as diversas tradições do pensamento sociológico.

✔ Auxiliar a formação de jovens que se afirmam como seres sociais e históricos

que pensam

✔ Contribuir para que os educandos adotem atitudes democráticas e

transformam coletivamente a sua vida e o mundo que os cerca.

ESPAÇOS / RECURSOS

Exemplares da Constituição da República Federativa do Brasil (20 exemplares);
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Exemplares da Lei Orgânica do Distrito Federal (20 exemplares);

Lei Maria da Penha (20 exemplares);

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (20 exemplares);

Estatuto do índio (20 exemplares); Estatuto do Idoso (20 exemplares);

Estatuto da Pessoa com Deficiência (20 exemplares);

Código de Defesa do Consumidor (20 exemplares);

Código Civil brasileiro (20 exemplares);

Notebook, computador, Data Show (slide);

Smart tv (com recursos multimídia, HDMI, entrada WIFI etc.);

Aparelhos de som (com adaptação para microfones e pendrive);

Salas de aulas com acesso a internet;

Espaços coletivos (auditórios com acesso a internet);

Espaços abertos com coberturas (tendas. Outros recursos poderão ser necessários

de acordo com o desenvolvimento do curso.

EIXOS ESTRUTURANTES

Eixo estruturante envolvido na Unidade Curricular Mediação e Intervenção

Sociocultural, Empreendedorismo Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva

Orientada.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM PARA NORTEAR A UNIDADE
CURRICULAR

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na

multiplicidade de discursos e práticas constituintes da realidade social.

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes

contextos da vida cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida ativa,

contributiva e melhoria dos âmbitos individual e coletivo.

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas

envolvidas na vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à
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construção de um espaço de convivência democrática e respeitosa dos direitos e da

dignidade humana.

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações

que coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de

Direitos Humanos.

CRONOGRAMA

A eletiva como elemento dos itinerários formativos funcionará de maneira

concomitante à formação geral básica, durante todo o período do ano letivo de 2022.

AVALIAÇÃO

Aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões

considerando a participação do estudante, estudo de caso, estudo de texto, filmes e

vídeos, júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo, mapa

conceitual, open space – espaços abertos, produção de materiais sobre a temática

abordada, solução de problemas, teste escrito, utilização de plataforma digital e

utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show).
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação

Diretoria Regional de Ensino do Gama
Centro Educacional 08 do Gama

Projeto de Disciplina da Eletiva de Português:

RESSIGNIFICANDO A LÍNGUA PORTUGUESA

Gama – DF, 2022
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ANEXO IX

JUSTIFICATIVA

As recentes atualizações dos marcos legais do Ensino Médio promoveram

mudanças na organização curricular, que passa a ser composta por duas partes

indissociáveis: a Formação Geral Básica (FGB), com até 1.800 horas de trabalho

pedagógico, e os Itinerários Formativos (IF), com 1.200  horas, no mínimo.

Conforme preconizado nos documentos normativos nacionais, os IF são

compostos por três tipos de unidades curriculares: Projeto de Vida, Eletivas

Orientadas e Trilhas de Aprendizagem. As Eletivas Orientadas são planejadas pelos

professores e ofertadas semestralmente aos estudantes que as escolhem a partir

do plano individual de curso, da reflexão sobre seu Projeto de Vida, do diagnóstico

das suas necessidades pedagógicas e dos seus interesses individuais e coletivos,

de modo a aprofundar,  ampliar e/ou acompanhar as aprendizagens.

Assim, a ELETIVA ORIENTADA – RESGATE DAS APRENDIZAGENS:

RESSIGNIFICANDO A LÍNGUA PORTUGUESA foi pensada sob a perspectiva de

promoção para além dos conteúdos específicos e regras gramaticais; tendo como

objetivo principal a compreensão e utilização da Língua Portuguesa como fonte

geradora de significados que estruturam, representam e explicam simbolicamente as

realidades, as experiências humanas e os conhecimentos produzidos nas diversas

esferas de atuação do homem. Proporcionando, assim, o desenvolvimento do

raciocínio, da imaginação, do relacionamento entre ideias, da capacidade de pensar

e extrair significados e da verbalização. Além disso, ofertando aos estudantes

condições para pressagiar sequências de ação, dirigir o próprio comportamento e

participação das práticas com a Língua Portuguesa em um todo.
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CRE – GAMA CED 08

Nome do projeto: Ressignificando a Língua Portuguesa

Série: 1º Ano

Idealização e organização: SEEDF e CED 08 Gama.

Tempo de execução: A partir do primeiro semestre de 2022.

3. COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES) /TEMA(S) RELACIONADOS:

✔ A Língua Portuguesa como fonte de comunicação oral e escrita.

✔ A linguagem falada e escrita, em seus diversos níveis de linguagem,

proporcionando habilidades  linguísticas de produção textual oral e escrita.

✔ Variedade linguística.

✔ Concepções e estratégias de leitura.

✔ O processo de produção textual.

✔ Diversidade dos gêneros textuais.

✔ Aspectos linguístico-gramaticais aplicados aos textos.

✔ A argumentação nos textos orais e escritos.

✔ Os gêneros textuais da esfera acadêmica.

✔ Norma padrão e “erro” linguístico.

✔ Subsídios de gramática normativa para a compreensão e produção

textual de gêneros acadêmicos.

✔ Ensino de gramática na escola: realidades e possibilidades.

✔ Noções básicas de ortografia, acentuação gráfica, pontuação (foco na

vírgula) e formação de  palavras.

✔ Ampliação de vocabulário.

✔ O uso da crase sem mistérios: regras para não errar mais.

✔ Classe de palavras na construção do sentido do texto com ênfase

na construção de enunciados. ✔ Dicas de Português: Uso dos

porquês, mas x mais, mau x mal, onde x aonde, traz x trás, há x a.
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4. CARGA HORÁRIA: 2 (dois) créditos.

5. NÚMERO DE ESTUDANTES: Estima-se a participação de, aproximadamente, 30

estudantes.

6. FORMAÇÃO/ PERFIL DO(A) DOCENTE:
Professores habilitados em Língua Portuguesa.

7. EIXOS ESTRUTURANTES:
Investigação científica e Processos criativos.

8. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM PARA NORTEAR A UNIDADE
CURRICULAR

LP19FG: Analisar a relação do eu-social, pelo uso da leitura e do estudo da

construção de gêneros textuais de predominância descritiva, informativa e narrativa

(assim como a estrutura e os elementos da narração), construindo, paulatinamente,

o processo identitário sob a ótica das metodologias ativas e do protagonismo

juvenil.

LP02FG: Empregar os recursos expressivos de comunicação a fim de possibilitar a

ampliação do conhecimento lexical (sinonímia, antonímia, paronímia, neologismo e

hibridismo), em seu uso cotidiano, e a apropriação dos diversificados modos de

formação vocabular existentes na língua  materna.

LP01FG: Aplicar os recursos de coesão (preposições, conjunções, pronomes,

advérbios) a fim de proporcionar a produção crítica de relações lógico-discursivas

em diferentes tipos de possibilidades  textuais.

LP03FG: Selecionar os recursos fonéticos e fonológicos relacionados aos aspectos

morfológicos e semânticos, consoante à posição do enunciador em relação à

intencionalidade do texto, proporcionando maior criticidade nos mais variados

contextos para a produção linguística e literária.

LP07FG: Aplicar a língua portuguesa como língua materna, tendo em vista os

diferentes tópicos gramaticais identitários da norma padrão (ortografia, acentuação,

pontuação), mas sem retirar a perspectiva geradora de significação e integradora da
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organização do mundo e da própria identidade segundo a realidade da variação

linguística, adaptando a língua a cada situação de uso sem manifestações do

preconceito linguístico e da hipercorreção.

LP08FG: Comparar diferentes projetos editoriais-institucionais, privados, públicos,

financiados, independentes, ampliando o repertório de escolhas possíveis de fontes

de informação e opinião, reconhecendo as posições críticas aos usos sociais que

são feitos dos recursos linguísticos.

LGG04IF: Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção -

linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar

conhecimentos sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a

multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, posicionando-se de forma

ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, regional,

nacional e/ou  internacional.

LGG01IF: Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido presentes

em discursos, empregando estratégias de investigação científica para aprofundar

conhecimentos acerca de diversas manifestações culturais modernas e

contemporâneas, em língua pátria e/ou estrangeira, perpassando diferentes formas

de linguagem, a fim de ampliar o repertório científico-cultural para o

desenvolvimento de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de formas de

expressão artística e  literária.

9. METODOLOGIA
Explorar diversas formas de compreensão dentro dos temas propostos

acima, explorando a aprendizagem ativa dos alunos por meio de aulas

expositivas dialogadas e com a utilização de recursos didáticos que auxiliem os

estudantes a questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de estudo em

questão, contextualizando-o de forma que a aprendizagem seja significativa.

10. CRONOGRAMA

A oferta da Eletiva Orientada – Resgate das Aprendizagens: Ressignificando a

Língua Portuguesa acontecerá de forma semestral; tendo dois encontros

semanais em cada turma.
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11. AVALIAÇÃO – RELATÓRIO DIÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE
APRENDIZAGEM: EMBASAMENTO LEGAL

Nos últimos anos, o Ensino Médio tem passado por inúmeras mudanças, tendo

como marcos legais norteadores a Lei nº 13.415/2017, as DCNEM/2018, a

BNCC/2018, os Referenciais Curriculares para a elaboração dos Itinerários

Formativos, de 2018, e a Nota Técnica nº 2/2019 do Conselho de Educação do

Distrito Federal (CEDF).

Dentre os documentos norteadores já mencionados, cabe destacar os parágrafos

acrescidos ao  art. 35-A da LDB, pela Lei nº 13.415/2017:

§ 7º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do

aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto

de vida e para sua formação  nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais.

§ 8º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e

formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas

e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades on-line, de

tal forma que ao final do ensino médio o educando  demonstre:

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a

produção moderna;

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem (BRASIL,

2017).

PORTANTO: As Disciplinas Eletivas, de duração e avaliação semestrais, terão

nota atribuída, mediante decisão consensual dos docentes envolvidos,

observando-se os critérios de participação e envolvimento do aluno

(desenvolvimento das atividades e pontualidade em sua entrega), de

assiduidade, de mudança de atitude, domínio de conteúdo e uso prático dos

quatro pilares da  educação.

A avaliação será constante observando a participação do aluno nas discussões

sobre os temas propostos nas aulas, sua interação nas atividades e a

colaboração com o grupo. Também, serão consideradas suas produções escritas

e orais, trabalhos, dramatizações e pesquisas.
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12. PROPOSTA(S) PARA CULMINÂNCIA:

Elaboração de autorretrato linguístico em que o aluno destacará, a partir de uma

observação inicial e individual, os pontos linguísticos que ele precisa melhorar e,

posteriormente, em momento oportuno, a ponderação das medidas do próprio

grau de desempenho por meio de autoavaliação.

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 12

ed. Petrópolis: Vozes,  2004.

FERRARO, Maria L.; COELHO, Izete L.; GORSKI, Edair M.; RESE, Mara C. F.;

CASTELLI, Marco A.; VIEIRA, Milton L. H. (orgs.). Experiência e prática de
redação. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008. KOCH, I; ELIAS, V. M. Ler e
compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. MARCUSCHI,

L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo:

Editora Parábola,  2008.
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação

Diretoria Regional de Ensino do Gama
Centro Educacional 08 do Gama

Projeto de Disciplina da Eletiva de Filosofia:

A construção da democracia: O que é ser cidadão no universo digital?

GAMA-DF, 2022
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ANEXO X
JUSTIFICATIVA

A democracia é uma das formas mais justas de participação popular nas

decisões políticas do Estado. Segundo Platão, é por meio do processo formativo, ou

educação, que se formam excelentes cidadãos, esses que pensam sobre a cidade,

a Pólis. Todavia, o processo formativo de um cidadão vai muito mais além de

conhecimentos técnicos, pois envolve, antes de tudo, reflexão do seu papel numa

comunidade. Esse papel que o cidadão desenvolve é formado por variados fatores,

desde o social, mas principalmente o cultural.

Sabe-se que a sociedade, hoje, não é mais configurada como um bloco

isolado, mas sim aberta para o fenômeno da globalização. Nesse aspecto da

globalização, o ser cidadão participa de um coletivo universal, resguarda direitos

universais, como os direitos humanos, além do intercâmbio de culturas e respeito às

diferenças. A internet se tornou um forte instrumento para desenvolver as relações

humanas, além de aproximar culturas e sociedades, o conhecimento e a

comunicação conseguiram avançar enormemente em relação à facilidade de

acesso. Todavia, esse mesmo instrumento se tornou um empecilho para a

confiabilidade de informações, como o fenômeno das fake News, uma forte ameaça

a qualquer Estado Democrático de Direito.

Uma das características das Pólis gregas (como Atenas) era a prática

constante da discussão política em praça pública pelos cidadãos. Essa eletiva tem

como objetivo exercitar o estudante ao debate do problema da desinformação no

universo virtual e suas implicações na realidade, principalmente na vida política.

Sabe-se que a participação da sociedade nos assuntos públicos ocorre por meio do

exercício dos direitos políticos. De todos esses direitos, o exercício da democracia é

o mais conhecido e exercido por cada indivíduo. Na nossa sociedade, há o equívoco

do senso comum de achar que ser cidadão é pagar impostos e que a internet é um

universo sem lei. Assim, esta disciplina eletiva pretende apresentar para o estudante

os seus direitos e deveres como cidadão acompanhados de análise reflexiva e

crítica do seu processo filosófico e histórico para que esse o exerça de forma

consciente e ativa aplicado no universo digital.

As competências trabalhadas no decorrer desta eletiva estão de acordo com

a BNCC, a seguir: a) Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e
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apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da

cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e

responsabilidade. (Competência Geral n. 6 – BNCC); b) Reconhecer e combater

as diversas formas de desigualdade e violência, adotando princípios éticos,

democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

(Competência Específica n. 5 – BNCC); c) Participar, pessoal e coletivamente,

do debate público de forma consciente e qualificada, respeitando diferentes

posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao

seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e

responsabilidade. (Competência Específica n. 6 – BNCC)

Responsável pela eletiva: Professora Daniely Mendonça e Silva.

CRE – GAMA CED 08

Nome do projeto: A construção da democracia: O que é ser cidadão no universo

digital?

Série: 1º Ano

Idealização e organização: SEEDF e CED 08 Gama.

Tempo de execução: A partir do primeiro semestre de 2022.
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OBJETIVO

Compreender o processo de formação e construção da democracia,

identificando o papel do cidadão com ênfase no universo digital e suas implicações

na vida em sociedade e interferências políticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Compreensão da formação do cidadão

b) Compreensão dos direitos e deveres voltados ao bem comum.

c) Compreensão das implicações do universo digital na vida política.

METODOLOGIA

Análise de textos e obras filosóficas de grande relevância, filmes que

ilustraram a realidade histórica e reflexiva dos temas abordados e, por fim, análise

de notícias/fatos atuais sobre os temas abordados em cada aula para debate como

atividade prática.

RECURSOS DIDÁTICOS

Materiais previstos para a execução das atividades são: livro didático e

cópias de textos complementares indicados pela professora no decorrer do

semestre.

CRONOGRAMA

• Aula 01 – A cidade: Pólis e a razão; Estado x Governo; A utopia platônica

e as formas de governo degeneradas. 45 min + Atividade prática: debate

45 min

• Aula 02 – Filme: Ágora (2009) + debate sobre intolerância religiosa no

universo digital.

• Aula 03 – Apologia de Sócrates. Obra do PAS/UnB 1ª Etapa. 45 min +

Atividade prática: debate 45 min.
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• Aula 04 – O cidadão: requisitos e análise reflexiva e crítica na sua

construção histórica. 45 min + Atividade prática: debate 45 min.

• Aula 05 – Formação do Estado: Diferença de Direito Positivo e Direito

Natural. 45 min + Atividade prática: debate 45 min.

• Aula 06 – Seminário de Filosofia: Apresentação dos estudantes sobre o

impacto de fake News no processo eleitoral democrático. Como resolver?

• Aula 07 - Constituição Federal do Brasil de 1988: princípios. 45 min +

Atividade prática: debate 45 min.

• Aula 08 – Artigo 5º da Constituição Federal do Brasil: Obra do PAS 1ª

Etapa. 45 min + Atividade prática: debate 45 min.

• Aula 08 – Direitos Humanos e prática social: gênese. Da justiça distributiva

aristotélica. Declaração Universal dos Direitos Humanos e reflexões. 45

min + Atividade prática: debate 45 min.

• Aula 09 – Esse Mundo de injustiça globalizada ( José Saramago ): Obra

PAS/UnB 1ª Etapa. 45 min + Atividade prática: debate 45 min.

• Aula 10 – Feminismo como expressão de cidadania; Análise no universo

digital. 45 min + Atividade prática: debate 45 min.

• Aula 11 - O combate ao racismo e a luta por justiça social; Análise no

universo digital. 45 min + Atividade prática: debate 45 min.

• Aula 12 – Episódio de Black Mirror: Hang the DJ ou Nosedive.

• Aula 13 - Seminário de Filosofia: Apresentação dos estudantes sobre o

impacto dos crimes contra a honra cometidos na internet aos direitos

fundamentais e direitos humanos. Quais as consequências legais?

• Aula 14 - Finalização da disciplina e feedback das pesquisas

apresentadas.

AVALIAÇÃO

A avaliação terá como critério formativo, analisando o desenvolvimento do

estudante nos debates proporcionados e apresentação dos seminários, além do

nível de reflexões abordadas na pesquisa sobre os temas por ele apresentados em

aula.
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação

Diretoria Regional de Ensino do Gama
Centro Educacional 08 do Gama

Projeto de Disciplina da Eletiva de Química:

QUÍMICA EM AÇÃO

GAMA-DF, 2022
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ANEXO XI

JUSTIFICATIVA
O compromisso da educação implica em uma construção que visa o pleno

desenvolvimento da pessoa, favoreça a formação da cidadania e a qualificação para

o trabalho. O conhecimento científico faz parte da cultura e por meio dele o indivíduo

se torna mais apto a interpretar e compreender o mundo a sua volta.

A Base Nacional Comum Curricular aponta que a área de Ciências da

Natureza deve “contribuir com a construção de uma base de conhecimentos

contextualizada, que prepare os estudantes para fazer julgamentos, tomar

iniciativas, elaborar argumentos e apresentar proposições alternativas, bem como

fazer uso criterioso de diversas tecnologias” (BRASIL, 2017, p. 537). Ela também

proporciona o protagonismo dos estudantes, ao considerar seu projeto de vida nas

escolhas das eletivas pertencentes aos itinerários formativos.

Dessa forma, a proposta deste projeto consiste em contribuir na formação de

estudantes para o enfrentamento dos desafios da contemporaneidade, na direção da

educação integral e da formação cidadã, com estudo um ensino de Química que

propicie a interpretação do seu papel social e não somente a leitura de informações

científicas e tecnológicas.

Responsável pela eletiva: professora Larissa Rabêlo Marques.

CRE – GAMA CED 08
Nome do projeto: Eletiva “Química em ação”.

Série: 1ª série do Ensino Médio.

Tempo de execução: Ao longo do ano letivo de 2022.
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OBJETIVO GERAL
Valorizar a química como conhecimento historicamente construído, utilizando

a linguagem científica para se expressar e reconhecendo as etapas da metodologia

científica na elaboração do conhecimento baseado em evidências.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
[CN01IF] Reconhecer a Ciência como uma atividade humana coletiva,

historicamente construída e fundamentada em métodos estruturados, cujo objetivo é

a compreensão do ordenamento e do funcionamento da natureza.

[CN02IF] Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de

evidências para validação de hipóteses, respeitando diretrizes de segurança,

bioética e respeito aos direitos humanos.

[CN03IF] Elaborar hipóteses, procedimentos de coleta de dados, modelos

explicativos e conclusões para processos investigativos, construindo textos, gráficos,

tabelas e outras formas de representação para comunicar informações de interesse

científico e tecnológico.

[CN04IF] Reconhecer a Ciência como um processo criativo, dinâmico e

transformador, presente no cotidiano das pessoas, que é capaz de promover a

cultura da paz, com tolerância, integração e harmonia.

[CN07IF] Reconhecer o conhecimento científico como instrumento de compreensão

e solução de questões ambientais, sanitárias e socioculturais, a partir de

procedimentos éticos, bioéticos, de respeito aos direitos humanos e à

sustentabilidade.

[CN08IF] Selecionar e aplicar recursos e procedimentos científicos para combater o

preconceito, as ideias de eugenia e superioridade étnico-racial, bem como avaliar

criticamente tecnologias que ameacem a construção de uma cultura da paz, como

armamentos nucleares, químicos e biológicos.

[CN09IF] Propor alternativas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida de

pessoas e comunidades, garantindo seus direitos humanos e acesso a

oportunidades iguais, considerando suas especificidades e diversidades regional,

étnica, religiosa, sexual e sociocultural.
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[CN10IF] Entender a importância da tecnologia para a sociedade humana, que

historicamente utiliza processos e insumos biológicos para a subsistência, a

promoção do crescimento e a geração de bem-estar.

METODOLOGIA
A metodologia consiste no desenvolvimento de atividades experimentais

demonstrativas-investigativas, com leitura e discussão de textos, pesquisas

orientadas e uso de jogos, utilizando estratégias interdisciplinares, contextualizadas

e com abordagem histórica, individuais e em grupos.

CRONOGRAMA
O Projeto será realizado ao longo do ano letivo, obedecendo às datas

previstas no calendário escolar para o ano de 2022.
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ANEXO XII

APRESENTAÇÃO

Este projeto destina-se a ser trabalhado com estudantes do primeiro ano do

ensino médio. Deve ser ministrado por professor de biologia, química ou educação

física.

Em resumo, busca dar aos estudantes informações significativas como

ferramentas para uma reflexão sobre seus hábitos alimentares e de atividade física.

A palavra de ordem é repensar. Repensando seus hábitos, através de auto

avaliações, os estudantes podem tomar atitudes práticas na correção de hábitos a

serem mudados, aperfeiçoados ou simplesmente reforçados.

O ato de repensar e de se auto avaliar dá aos estudantes a posição de

protagonistas na aplicação de conteúdos que lhe sejam significativos.

Responsável pela eletiva: professor Robson Pierre da Rocha

CRE – GAMA CED 08
Nome do projeto: Saúde e Cuidado Pessoal

Série: 1ª série do Ensino Médio.

Tempo de execução: Ao longo do ano letivo de 2022.
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JUSTIFICATIVA

A adolescência é um período marcado por intensas mudanças psicológicas e

metabólicas. Junto com tais mudanças metabólicas, o adolescente muda seus

hábitos alimentares, pois as demandas energéticas aumentam, contudo é

necessário orientar e auxiliar os estudantes, pois é nesta época que eles estão

firmando suas identidades e consolidando hábitos que serão levados para a vida

adulta.

Se pensarmos na alimentação como um hábito, podemos inferir que, é

justamente nesta fase da adolescência que hábitos saudáveis têm mais chance de

se firmar.

OBJETIVOS

1. Listar hábitos alimentares saudáveis.

2. Repensar hábitos de alimentação, atividade física ou higiene pessoal que

estejam de acordo com as recomendações da OMS, usando uma rede social

de preferência.

a. Descrever brevemente o que é metabolismo.

b. Descrever o funcionamento do sistema digestório, respiratório e

circulatório.

c. Descrever hábitos que reduzem o risco de doenças metabólicas e

infecciosas.

d. Identificar e descrever hábitos saudáveis que possamos realizar no dia

a dia.

CONTEÚDOS

● Organização Mundial da Saúde

○ breve histórico;

○ propósito;

○ composição.
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● Metabolismo

○ conceito;

○ vias metabólicas (anabólicas, catabólicas e anapleróticas);

○ carboidratos, aminoácidos, proteínas e enzimas;

○ metabolismo de carboidratos;

○ estratégias de alimentação que influenciam o metabolismo.

● Vitaminas.

● Pirâmide nutricional

● Anatomia

○ sistema digestório;

○ sistema respiratório;

■ respiração

■ respiração celular

○ sistema circulatório;

■ músculo cardíaco

■ sistema de marcapasso

■ circulação sanguínea

■ prevenção à pressão alta

■ prevenção a doenças cardíacas

○ sistema locomotor

■ sistema esquelético

■ ossos longos

■ ossos curtos

■ ossos chatos

■ ossos irregulares

■ articulações
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■ músculos esqueléticos

■ ligamentos

■ tendões

● Atividade física x exercícios físicos

○ recomendação da OMS para atividade física e exercícios físicos.

○ classificação das atividades físicas

■ quanto à intensidade

■ quanto ao metabolismo (aeróbica, anaeróbica, catabólica e

anabólica)

■ quanto ao objetivo (cárdio, resistência, condicionamento,

hipertrofia e força)

AVALIAÇÃO

● Auto avaliação comparativa.

● Relatório de aula prática.

● Avaliação escrita clássica

● Portfólio autoavaliativo.
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ANEXO XIII

Nome do projeto: Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação

Professor(a): Mônica Cristina França

Séries: 1º, 2º e 3º ano

Período Duração: Ano letivo 2022

JUSTIFICATIVA

O projeto trabalhará com o Centro Educacional CED 8 do Gama. A escolha

dessa escola foi pelo fato de ela estar num processo de estruturação do seu ensino

médio e ainda não tem uma tradição de aportar estudantes para a Universidade de

Brasília e especificamente para os cursos de engenharia da UnB - campus Gama. A

CED 8 fica em uma das regiões mais carentes da cidade do Gama e é relativamente

pequena comparada com as demais escolas de ensino médio da cidade do Gama.

Outro fator importante pela escolha do CED 8 foi o fato da primeira aluna a

ingressar no campus UnB Gama ter sido participante de um projeto similar

executado em 2013. Ou seja, o exemplo dessa aluna é fundamental para incentivar

as meninas da  CED 8 para a carreira de engenharia.

Os cursos Engenharia de Energia, Engenharia Eletrônica, Engenharia

Automotiva, Engenharia Aeroespacial ou Engenharia de Software foram criados em

2008 no campus Gama da Universidade de Brasília. Em cada seleção de ingressos

para os cursos do campus Gama, todas as vagas são preenchidas. A concorrência

para os cursos é muito grande e percebe-se que estudantes de várias partes do

Distrito Federal e do país concorrem às vagas oferecidas. Isso faz com que o

número de candidatos provenientes da região de abrangência do campus Gama

nos cursos de engenharia ainda seja baixo. Em 2008 a participação era de 10% dos

alunos e em 2011 esse número chegou a 26% (Silva  et al. 2011).

Suscitam-se diversos fatores que possam estar interferindo na reduzida

participação das alunas do ensino médio das escolas da região de abrangência da

FGA nos cursos  de engenharia. Dentre eles, foram observados que:

• há uma ausência da noção de pertencimento a uma universidade com

qualidade;
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• A baixa autoestima dos alunos de ensino médio com relação à

acessibilidade à  Universidade de Brasília;

• Ensino básico público, ou mesmo privado, de baixa qualidade;

• Opção das alunas por entrarem primeiramente no mercado de trabalho e

não na universidade;

• Uma visão generalizada de que os cursos de engenharia não são

para meninas.

Outra dificuldade encontrada nos primeiros anos do curso é a alta taxa de

evasão entre as estudantes do sexo feminino. Essa evasão é resultado de diversos

fatores:

• Alunas que depois de conhecer o curso de engenharia não se identificam

com a engenharia e se transferem para outros cursos;

• Alunas que não conseguem acompanhar o curso e tem muita dificuldade

para passar nas disciplinas iniciais do curso de engenharia, e em seguida desistem

ou são  desligadas.

Essa proposta escolheu trabalhar com alunos do Centro Educacional 8 do

Gama (CED 8). O CED 8 do Gama é uma escola de ensino médio relativamente

nova, que fica na região mais carente no setor sul da cidade de Gama. Em

comparação com as outras escolas tradicionais de ensino médio pública do Gama,

que têm entre 1000 e 2500 alunos, ela é relativamente pequena e está

consolidando ainda seu ensino  médio.

O CED 08 do Gama foi inaugurado em 1972 para atender o ensino

fundamental. A escola tem atualmente 476 alunos no ensino médio, 476 alunos no

ensino fundamental e 120 alunos no turno integral, totalizando 1022 alunos

regularmente  matriculados.

A partir de 2010, a escola iniciou suas atividades com a modalidade do

ensino médio. Durante este período a escola promoveu o ingresso de poucos

alunos na Universidade de Brasília. Somente em 2016 o primeiro estudante

provindo do ensino médio do CED 8 conseguiu entrar num dos cursos de

engenharia da UnB. Este estudante fez parte do projeto "Elas na Engenharia",

desenvolvido entre 2013-2015 e que teve apoio da Chamada Nº 18/2013
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MCTI/CNPq/SPM PR/Petrobras - Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas,

Engenharias e Computação.

A experiência até o presente momento mostrou que é preciso intensificar o

trabalho na escola e dar condições para que essa iniciativa se consolide.

Percebe-se a necessidade de preparar as alunas de ensino médio para a

especificidade do curso de engenharia, mostrando de uma forma lúdica o que

consiste cada engenharia do campus do Gama, demonstrando aplicações e

mostrando a área de atuação dos  engenheiros formados.

Além disso, também há a necessidade de se preparar as alunas de ensino

médio de forma mais efetiva para o curso de engenharia, por meio de uma atuação

direta no ambiente da escola, com a participação direta dos professores de ensino

médio.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desta proposta consiste em estimular alunas da escola de

ensino médio Centro Educacional 8 (CED 8) da cidade do Gama para participar em

atividades de iniciação científica e extensão relacionadas aos cursos de engenharia

da Universidade de Brasília - campus Gama e despertar o interesse vocacional pela

profissão de engenheira.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover os cursos de engenharia junto a alunas de ensino médio para o

interesse vocacional pela engenharia;

Preparar um grupo de alunas de ensino médio do Centro Educacional 8 da

Cidade do Gama para a Universidade por meio de acompanhamento das atividades

escolares e por meio de atividades de extensão no ambiente universitário;

Acolher alunas na fase inicial do curso de engenharia para participar de

atividades de extensão para que elas fiquem motivadas a continuar o curso.

METODOLOGIA

A metodologia consiste em ações de tutoria, reforço escolar, experimentação,

além de ambientação ou inserção das alunas no ambiente universitário. Consideram
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se as seguintes atividades metodológicas:

1. Acompanhamento das atividades escolares das meninas no ambiente
da  escola

Num projeto dessa natureza, onde se espera que as alunas entrem na

universidade, é importante acompanhar as alunas nas atividades escolares e,

quando necessário, oferecer reforço nas disciplinas de matemática, física e

química. A proposta é que, pelo menos uma vez por semana, os bolsistas do

projeto tenham esse acompanhamento com os estudantes universitários.

Funcionará como um grupo de estudo, também aberto a outras alunas/alunos não

bolsistas da escola.

2. Trabalhos e estudos dirigidos

Na escola de ensino médio a metodologia adotada com as alunas de

iniciação científica júnior consistirá na realização de trabalhos e estudos dirigidos na

temática  de engenharia.

3. Aula-experimento nos laboratórios de engenharia

As disciplinas que as alunas mais temem no ensino médio são matemática,

física e química. Uma maneira de tornar essas disciplinas mais atrativas é por meio

de experimentação em laboratório, mostrando aplicações de engenharia e a

aplicação  da teoria.

A proposta é que se receba as bolsistas e voluntárias do projeto nos

laboratórios de engenharia para participar de experimentos simples nos laboratórios

de eletricidade, termo fluidos, materiais, combustíveis e eletrônica na Faculdade

UnB  Gama em horários programados.

4. Participação em feiras de ciências, exposições e congressos e outros
eventos  de extensão na Universidade

A prática de preparar e apresentar experiências de ciências/engenharia no

ambiente da escola ou em eventos de extensão na Universidade é outra proposta

metodológica. A participação ativa da aluna, mostrando o que aprendeu num

ambiente lúdico, como, por exemplo, feira de ciências, aumenta a autoconfiança e a

aprendizagem da mesma.
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CRONOGRAMA

Ocorrerá durante o ano letivo de 2022.

138



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação

Diretoria Regional de Ensino do Gama
Centro Educacional 08 do Gama

PROJETO INTERDISCIPLINAR
PARTE DIVERSIFICADA

REDAÇÃO

GAMA-DF, 2022

139



ANEXO XIV

APRESENTAÇÃO

“ Pelo poder da palavra, ela pode agora navegar nas

nuvens, visitar as estrelas, entrar no corpo de animais, fluir
com

a seiva das plantas, investigar a imaginação da matéria,

mergulhar no fundo de rios e de mares, andar por mundos que

há muito deixaram de existir, assentar-se dentro das pirâmides

e de catedrais góticas, ouvir corais gregorianos, ver os
homens

trabalhando e amando, ler as canções que escreveram,

aprender das loucuras do poder, passear pelos espaços da

literatura, da arte, da filosofia, dos números, lugares onde seu

corpo nunca poderia ir sozinho.. corpo espelho do universo!

Tudo cabe dentro dele! ”
Rubem Alves

A produção textual pode ser apontada como uma das atividades

desenvolvidas pela escola que colabora com a interação e a partilha de

conhecimento de mundo. Nesse sentido, baseando-se em nossa experiência como

profissionais da educação, propomos um projeto de redação – A arte de escrever

bem – para esse  estabelecimento de ensino.

Sabe-se que a produção textual apresenta resultados insatisfatórios na

escola, pois os alunos têm dificuldades em elaborar textos estruturados e transmitir

suas ideias. Devido a isso, o projeto consiste na realização de aulas de redação

para alunos do ensino médio em fase preparatória para os vestibulares e o ENEM

(Exame Nacional de Ensino Médio). Essas aulas serão realizadas no horário da

parte diversificada do currículo. Com isso, objetiva-se auxiliar os alunos em sua

capacitação para produzirem redações com bons argumentos e pensamento crítico.

As redações podem ser produzidas de diferentes formas, como textos narrativos,

descritivos e dissertativos, pois a elaboração dependerá da série em qual serão

aplicadas. Como a redação é um dos principais itens avaliados em provas como o

ENEM e vestibulares e se tornou imprescindível para o ingresso do aluno nas

universidades, é preciso que o aluno seja estimulado, bem como aprenda as

técnicas corretas de produção textual. Daí a necessidade de oferecer aulas

específicas aos estudantes do ensino médio.
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Nesse sentido, é preciso que os estudantes ampliem sua visão do que seria

escrever bem, levando-se em consideração que o domínio da norma padrão é

importante. De acordo com os PCNs, o desenvolvimento da competência linguística

do  aluno no Ensino Médio.

[...] não está pautado na exclusividade do domínio técnico de uso da língua legitimada pela
norma padrão, mas, principalmente, no saber utilizar a língua, em situações subjetivas e/ou
objetivas que exijam graus de distanciamento e reflexão sobre contextos e estatutos de
interlocutores. (p. 11)

Portanto, a redação é considerada hoje objeto de significação, ou seja, como
uma forma verbal organizada e estruturada.

IDEALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO: Professora Eufrázia de Souza

Rosa.

PÚBLICO ALVO: Alunos de Língua Portuguesa do Ensino Médio regular dos

primeiros, segundos e terceiros anos.

JUSTIFICATIVA

Esse projeto tem origem em um problema que tem se agravado nos últimos

anos: o estudante do ensino médio, no geral, ainda tem extrema dificuldade para

escrever e, então, na maioria das vezes, ele reproduz, em sua escrita, frases,

clichês ou trechos de textos lidos, escrevendo um texto que não revela um fio

condutor orientador de sua escrita. A equipe de Língua Portuguesa desse

estabelecimento de ensino avalia que a causa deste problema reside na ausência

de um trabalho que oportunize vivenciar a escrita e a reescrita de texto. Diante

deste cenário, consideramos que os professores dessa área devem buscar

estratégias que possibilitem ao aluno técnicas para escrever bem o seu texto, num

processo contínuo  de autoaprendizagem.

É necessário destacar que o problema enfrentado pelos discentes com

relação à produção escrita tem se tornado preocupação constante de diversos

autores. Escrever não é apenas codificar a fala em sinais gráficos, portanto o fato

de um texto escrito não ser satisfatório não significa que seu produtor tenha
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dificuldades quanto ao uso da linguagem coloquial, mas que não domina os

recursos específicos da modalidade escrita. A escrita possui normas próprias como

regras de ortografia, de pontuação, de concordância, de uso de tempos verbais,

entre outras. Infelizmente, a simples utilização de tais regras e de outros recursos

da norma culta não garantem que um texto seja bem escrito. Segundo alguns

autores, é necessário preocupar-se com a constituição de um discurso capaz de

representar uma interação entre o produtor do texto e seu receptor e também da

finalidade para a qual o texto foi produzido. Para que este discurso seja

bem-sucedido, é preciso que o mesmo se constitua de um todo significativo e não

fragmentos isolados justapostos. No interior de um texto, é necessária a existência

de elementos que estabeleçam uma ligação entre as partes, isto é, elos

significativos que permitam coesão ao discurso. Um texto é considerado coeso

quando suas partes se referem mutuamente, só tendo sentido quando consideradas

em relação umas com as outras.

Tendo em mente que a produção de um texto escrito envolve problemas

específicos de estruturação do discurso, de coesão, de argumentação, de

organização de ideias e escolha de palavras, já que escrever não é apenas codificar

sinais gráficos, mas comunicar-se de maneira competente com o interlocutor, cabe a

equipe de Língua Portuguesa fazer um levantamento das dificuldades que os alunos

apresentam a fim de programar atividades futuras que visem a sanar os problemas

detectados e colocar em prática o projeto de redação proposto na parte

diversificada. Professores podem e devem planejar um ambiente, em sua dimensão

tanto física quanto social, no interior da unidade escolar, mais especificamente na

sala de aula, que se constitua num espaço cultural capaz de

instigar/sugerir/convocar certos conhecimentos, atitudes, valores, desejos e

reflexões, formando leitores dentro das diferentes naturezas da linguagem escrita e

visual; agregando ao ato solitário da leitura do texto escrito o movimento de luz e

sons; motivando e formando alunos/leitores, mesmo dentro dessa sociedade, tão

urbana e tecnológica, em que estão inseridos. Uma orientação eficiente para a

prática de produção de textos, na escola, deve envolver procedimentos

fundamentais distribuídos em dois grandes momentos: o que antecede e o que

coincide com o ato de escrever, propriamente  dito.
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OBJETIVO GERAL

O objetivo principal é o estudo, a análise e a aplicação de estratégias

discursivas e textuais, de forma a desenvolver a competência linguística do aluno,

capacitando-o a produzir textos de diversos tipos e gêneros, especialmente o

dissertativo-argumentativo. Visamos aprofundar modelos dissertativos, artigos de

opinião, crônicas argumentativas, etc., considerando as principais características

desse padrão textual.

Em concomitância, desenvolveremos análise das qualidades textuais com

clareza, síntese, coesão, adequação, entre outros, à luz dos conteúdos exigidos

pelos  principais vestibulares e pelo Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Reconhecer a importância da leitura como ato libertário e

consequentemente  necessário ao desenvolvimento humano.

– Reconhecer a importância da linguagem verbal e não verbal dos sistemas

de comunicação para a organização e estruturação de diferentes gêneros e tipos

textuais.

– Conhecer ou reconhecer o gênero do texto que se lê ou produz adequados

às diversas práticas sociais, considerando as peculiaridades inerentes aos domínios

discursivos a que pertencem.

– Atribuir significado aos gêneros textuais que lê pela ativação de

conhecimentos acumulados ao longo de sua vida e pelas inferências que realiza

com tais  conhecimentos.

EMBASAMENTO TEÓRICO

A leitura é um dos meios mais importantes para a consecução de novas

aprendizagens; possibilita a construção e o fortalecimento de ideias e ações. Krielg

(2002) afirma que “ninguém se torna leitor por um ato de obediência, ninguém nasce

gostando da leitura. A influência dos adultos como referência é bastante importante

na medida em que são vistos lendo ou escrevendo”. Sabe-se que não é suficiente

apenas o ato de ler, é preciso analisar, interpretar, conhecer para poder produzir
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bons  textos.

Platão e Fiorin (2000) consideram que um dos aspectos importantes ao ler

um texto é que, em princípio, quem o produz tem o objetivo de convencer o leitor de

algo. Assim, todo texto tem, por trás de si, um produtor que procura persuadir seu

leitor utilizando para isso diversos recursos de natureza lógica e linguística. A todos

esses recursos, tais autores chamam de procedimentos argumentativos. Dentre tais

recursos está a unidade do texto, isto é, o texto deve tratar de um só assunto. Essa

qualidade é um dos mais importantes recursos argumentativos, já que um texto

dispersivo, cheio de informações desencontradas não é entendido pelo leitor. Além

disso, o escritor deve cuidar de confirmar com exemplos adequados às afirmações

que faz. Uma ideia geral e abstrata ganha mais confiabilidade quando vem

acompanhada de exemplos concretos adequados. Um último recurso argumentativo

é a refutação dos argumentos contrários. Assim sendo, um texto, para ser

convincente, não pode ignorar opiniões opostas àquelas que se defendem em seu

interior. Ao contrário, deve expor com clareza as objeções conhecidas e refutá-las

com argumentos sólidos. Em última instância, Infante (1991) afirma que não se pode

traçar uma distinção absoluta entre coesão e argumentação. A coesão garante a

relação entre as partes de um texto que tomadas como um todo constituem um ato

de argumentação. Desta forma, a coesão e a argumentação contribuem para a

constituição de um conjunto significativo que torna possível o estabelecimento de

uma  relação entre o sujeito que escreve e seu interlocutor.

A prática da produção textual visa formar alunos escritores competentes,

aptos a criar textos coerentes, coesos e eficazes. É papel da escola propor aos

alunos atividades diversificadas que constituam um desafio a sua criatividade e ao

seu desempenho e que permitam desenvolver sua competência escrita, conforme

recomendam os Parâmetros Curriculares de Ensino, os quais ainda declaram que: a

produção de discurso não acontece no vazio. Ao contrário, todo discurso se

relaciona, de alguma forma, com os que já foram produzidos. Nesse sentido, os

textos, como resultantes da atividade discursiva, estão em constante e contínua

relação uns com  os outros, ainda que, em sua linearidade, isso não se explicite.

No que tange às orientações específicas para o ensino da produção textual,

os PCNs afirmam que “o trabalho com produção de textos tem como finalidade

formar produtores competentes e capazes de produzir textos coerentes, coesos e
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eficazes” (p. 47). Entende-se por escritores competentes aqueles capazes de

selecionar o gênero a ser utilizado de acordo com suas necessidades discursivas;

aqueles capazes de planejar, de sumarizar, de organizar de modo coeso e com

coerência o que será dito, levando em consideração as especificidades de cada

gênero; aqueles capazes de relacionar seu texto a outros, utilizando-se de

paráfrases, referências, dentre outros recursos; como também aqueles capazes de

revisar o seu próprio texto, de modo a detectar possíveis problemas que interfiram

no processo de leitura e interpretação do leitor. Mas, formar produtores

competentes capazes de refletir sobre os seus próprios erros, de acordo com os

PCN, requer uma prática continuada com textos, ou seja, é necessário que os

alunos entendam a provisoriedade do texto, a importância da revisão, o uso de

rascunhos para a superação dos problemas textuais, como também da necessidade

de reescrita de seus textos. Isso se deve ao fato de que por meio da reescrita, o

aluno será capaz de analisar seu próprio processo de aprendizado, tornando-se,

portanto, artífice do seu conhecimento. Logo, a reescrita pode levar o aluno a uma

autonomia na produção textual, capacitando-o a reconhecer seus erros.

Nesse sentido, o trabalho de produção textual como um processo é, sem

dúvidas, enriquecedor, pois permite que o aluno após a produção textual: i) elimine

problemas superficiais de escrita ou digitação; ii) verifique se a pontuação foi

utilizada de modo correto; iii) reorganize as ideias do texto, como também, sua

estruturação; iv) elimine termos ou frases desnecessárias para a compreensão do

texto; esse processo permite também que o aluno após a correção do professor, v)

busque solução para os problemas como ortografia, pontuação, estruturação de

ideias, apontados pelo professor. Dessa forma, é o professor quem deve determinar

a reescrita do texto do aluno, de acordo com as necessidades dele. Isso significa

que o professor deve solicitar nova reescrita, caso os problemas textuais dos alunos

persistam. Assim, a correção do professor é de suma importância, pois é por meio

dela que serão apontados os problemas encontrados no texto, para que, assim, o

aluno possa superá-los e evitá-los numa próxima produção. É, por isso, que

podemos ressaltar, mais uma vez, a importância da reescrita após a correção do

professor, pois o aluno, ao apenas verificar a correção do professor, dificilmente se

apropriará dela, podendo repetir tais erros em outro momento. Mas com a reescrita,

a possibilidade de aprendizado dos variados aspectos textuais é, certamente, maior.

Entretanto, para além de apenas solicitar a reescrita, faz-se necessário que o
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professor instrua o aluno a como reescrever o texto. Em um relato sobre sua prática

com a produção textual, Guedes (2009) conta que, após a correção, as produções

eram lidas em aula e discutiam-se as anotações realizadas na correção.

Analisavam-se os textos que apresentavam inadequações e, em seguida, davam-se

instruções para a reescrita desses textos. Desse modo, reescrever o texto não era

uma atividade sem direcionamento, pois o aluno recebia instruções específicas de

como reescrever o texto. Esse autor, no intuito de direcionar um trabalho com a

reescrita, afirma que ao produzirmos e também ao reescrevermos um texto,

devemos levar em consideração quatro elementos: unidade temática, concretude,

objetividade e questionamento. Sobre o primeiro elemento, o autor afirma que, ao

produzirmos um texto, é imperativa uma seleção do que será dito, uma delimitação

de tema. Não se podem abarcar vários assuntos em um texto. Assim, é

indispensável escolher um e tratá-lo com profundidade, o que não acontece se

abordarmos várias questões ao mesmo tempo. Sobre o segundo elemento, Guedes

(2009) ressalta que o texto precisa ser concreto, ou seja, não generalizado; é

necessário tratar de assuntos específicos. Quanto à objetividade, adverte-se a

necessidade de uma finalidade clara. E, quanto ao questionamento, o autor afirma

que o texto precisa girar em torno de uma questão que é respondida na medida em

que o leitor lê. O trabalho do professor com relação à reescrita, portanto, é direcionar

os alunos a uma análise do uso ou desuso dos elementos anteriormente apontados,

mostrando como o texto pode ser melhorado. Considerar tais elementos, unidade

temática, concretude, objetividade e questionamento, evita ainda que a correção do

professor gire em torno dos problemas meramente gramaticais encontrados nos

textos.

Diante do exposto, percebe-se que se torna impossível o trabalho de um

professor de Língua Portuguesa se não dispor de mais aulas, visto que o mesmo

tem que desenvolver conteúdos de gramática, literatura e redação. O projeto surge

para sanar as dificuldades apresentadas pelos estudantes na hora de produzir um

texto, para tanto, conta-se com as duas aulas da parte diversificada dentro da grade

horária do professor de português, pois somente assim pode-se oferecer um tempo

de  qualidade para o aluno e para sua aprendizagem significativa.
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METODOLOGIA

É imprescindível ter em mente que a habilidade de escrever bem não é inata,

portanto são necessárias aulas a mais e técnicas diversas para não se tornar o

projeto inviável. As aulas serão oferecidas na parte diversificada do currículo (PD) e

a equipe de Língua Portuguesa trabalhará: leitura, análise interpretativa, elaboração

de  argumentos, coesão e, principalmente, coerência.

Durante as aulas, os alunos irão exercitar a reflexão sobre os temas e serão

orientados a selecionar argumentos para defenderem o posicionamento que

assumirem. Após a produção, haverá trabalho de reestruturação para que os erros

cometidos não sejam repetidos.

CRONOGRAMA

O Projeto “Redação”, da Parte Diversificada do Currículo da Educação

Básica do Distrito Federal, atenderá aos alunos do ensino médio desta Unidade de

Ensino, no decorrer do ano letivo, obedecendo ao cronograma de atividades da

escola. As atividades propostas estão estruturadas em temas a serem

desenvolvidos  bimestralmente em parceria com outras disciplinas.
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ANEXO XV

APRESENTAÇÃO

A literatura contribui para a formação do ser humano, propicia a exploração
de inúmeras possibilidades de educação no desenvolvimento social e apresenta
formas criadoras da linguagem e dos valores que nos representam. Ela é a
transfiguração do real. Portanto o texto literário é primordial para a descoberta de
sentidos mais  abrangentes, é a escrita do que vivemos.

Antônio Cândido afirma que a literatura não corrompe nem edifica, mas
humaniza em  sentido profundo porque faz viver. E afirma:

“A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial. [...], ela
age com o impacto indiscriminado da própria vida e educa com ela. Dado
que a literatura ensina na medida em que atua com toda a sua gama, é
artificial querer que ela funcione como os manuais de virtude e boa
conduta. E a sociedade não pode senão escolher o que em cada momento
lhe parece adaptado aos seus fins, pois mesmo as obras consideradas
indispensáveis para a formação do moço trazem freqüentemente aquilo
que as convenções desejariam banir [...]. É um dos meios por que o jovem
entra em contato com realidades que se tenciona escamotear-lhe.”

Baseando-se nesses pressupostos, elaborou-se um projeto – É tempo de
poesia - que visa estimular a leitura e a criação de textos literários, visto que o
ensino da Língua Portuguesa não pode ficar restrito à transmissão de regras
gramaticais.

CRE – GAMA CED 08
Nome do projeto: PROJETO DE ENSINO DE LITERATURA - É tempo de
poesia... Professor(a): Todos os professores de códigos.

Série: 1°, 2° e 3° ano E.M.
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JUSTIFICATIVA

Estreitar os laços entre o texto literário e os alunos não é uma tarefa fácil, daí

a necessidade de desenvolver projetos que associem as teorias da literatura, da

aprendizagem e do desenvolvimento humano às práticas pedagógicas. O

desenvolvimento do presente projeto tem em vista a apresentação e o debate de

obras literárias de autores representativos da literatura brasileira com o intuito de

compreender a matéria literária de gênero narrativo como fonte de conhecimento,

como imitação do real e como deslocamento da linguagem em seu combate às

diversas manifestações do poder. Nesse sentido, esse projeto busca estimular a

aprendizagem e a relação sócio afetiva dos alunos, contribuindo para sanar as

dificuldades nas competências da leitura e da escrita, além de auxiliá-los na

interpretação e produção de textos diversos.

OBJETIVOS

Ao longo do desenvolvimento do projeto, objetivos são modificados e/ou

acrescentados, conforme a diversidade do trabalho das turmas, suas necessidades

e  parcerias são estabelecidas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) suscitar nos estudantes o gosto e o desejo pela leitura;

b) promover um espaço de articulação e integração entre os

alunos;

c) oportunizar exercício da criação literária de vários gênero

literário;

d) proporcionar aos alunos o hábito e o prazer da leitura;

e) levar o aluno a desenvolver atividade oral;

f) desenvolver as habilidades de artes dos alunos;

g) favorecer as relações sociais por meio de apresentações culturais;

h) reconhecer a leitura como algo imprescindível em sua relação com o outro
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e  com o mundo;

i) tomar conhecimento de dados sobre a vida e obras do autor

escolhido.

j) Estimular a criatividade, auxiliando na produção de textos diversos.

k) Promover a integração escola-comunidade;

l) Interdisciplinaridade entre as disciplinas do currículo.

METODOLOGIA

A abertura do projeto ocorre no dia mundial da poesia. Geralmente

realizamos várias atividades, como distribuição de poesias na comunidade, intervalo

cultural  prolongado, músicas e recital.

Durante os dois primeiros bimestres, há estudo do conteúdo literário, debates,

seminários, vídeos e outras atividades que contribuam para a assimilação da parte

teórica.

Esse ano, após o estudo das poesias e das músicas de vários poetas, os

alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio do Centro Educacional 08 do

Gama irão a Goiás Velho visitar a cidade e a casa de Cora Coralina. A cidade será

palco das apresentações de textos, poesias, músicas e danças. Haverá a

participação das outras disciplinas da área de códigos, além do apoio pedagógico

da direção e demais  professores deste estabelecimento de ensino.

Com relação à viagem, será realizada de ônibus – a empresa contratada será

a Itiquira Turismo. Contrataremos dois ônibus: um com 47 lugares e outro com 43

lugares. Os pais custearão a passagem. A escola contribuirá com lanches diversos.

Cada professor, também, pagará a sua passagem. Será vendido picolé para a

contribuição financeira nesse e em outros projetos. Além de, rifas e festivais de

hambúrguer e cachorro quente para gastos pequenos.
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APRESENTAÇÃO

" Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não no
corpo, a  sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro."

Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala.

CRE – GAMA CED 08
Nome do projeto: Diversidade

Séries: 6º, 7º, 8º e 9º Ensino Fundamental; 1º, 2º e 3º ano do Ensino
Médio. Idealização e organização: Coordenação e professores

Tempo de execução: Ao longo do ano letivo, culminando no dia 20 de Novembro.
Característica: Projeto transdisciplinar, envolvendo todas as modalidades de
ensino

153



ANEXO XVI

APRESENTAÇÃO

O termo “racismo”, geralmente, expressa o conjunto de teorias e crenças

que pregam uma hierarquia entre as raças, entre as etnias, ou ainda uma

atitude de hostilidade em relação a determinadas categorias de pessoas.

Pode ser classificado como um fenômeno cultural, praticamente

inseparável da história humana.

A “discriminação”, por sua vez, expressa a quebra do princípio da

igualdade, como distinção, exclusão, restrição ou preferência, motivado

por raça, cor, sexo, idade, trabalho, credo religioso ou convicções

políticas.

Já o “preconceito” indica opinião ou sentimento, favorável ou desfavorável,

concebido sem exame crítico, ou ainda atitude, sentimento ou parecer

insensato, assumido em consequência da generalização apressada de

uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, conduzindo geralmente à

intolerância.

Ricardo Antonio Andreucci no Empório do Direito

JUSTIFICATIVA

O Brasil, em grande medida resultado de um passado escravocrata e com

grande miscigenação de etnias e povos, abriga em seu interior grande variedade de

trajetórias históricas, de culturas e de heranças. Apesar de tradicionalmente sermos

vistos (e nos vermos) como um país no qual as “raças” conseguiram uma

convivência pacífica e harmoniosa, cada vez mais tomamos consciência das

disparidades e barreiras sociais que diferentes grupos e etnias são submetidas em

seu cotidiano.

Segundo Cristina Baida Beccari, encontramos as desigualdades oriundas

dos vários anos de exploração econômica das classes pobres, dos mais de três

séculos de escravidão e da subsequente abolição que, sem que fossem propiciadas

as condições mínimas para eles subsistissem, jogou uma imensa parcela da
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população na margem da sociedade.

A pandemia que atualmente se impõe sobre o mundo, e de modo específico

em nosso país, pode ser entendido de maneira dupla sobre os aspectos sociais

abordados pelo projeto: de um lado nos impõe as dificuldades do ensino remoto que

embora insuficiente perante as necessidades educacionais e limitações econômicas

de nossos alunos, ao mesmo tempo evidencia de modo mais latente como as

diferenças sociais impactam no desenvolvimento educacional de nossos alunos.

Tendo em mente tal situação, um projeto que lance luz sobre as diferenças e

diversidades (positivas e negativas) se mostra necessário, ainda que insuficiente. O

ensino remoto, da maneira que foi implementado em nosso país, embora seja, sem

sombra de dúvidas, um elemento limitador, não deve ser entendido como algo que

impeça a reflexão sobre as condições sociais a que grande parte da população está

inserida. Dessa forma, poderemos nos apropriar de diferentes ferramentas

tecnológicas, tais como vídeo chamadas, streaming e lives que, apesar de

insuficientes, se mostram como necessárias no atual contexto.

Diante de tanta diversidade e complexidade de valores sociais, buscamos

em um contexto único levantar uma reflexão sobre a história de nosso povo,

abordando em nosso projeto a busca e a promoção de políticas específicas que

possam nos ajudar a diminuir os antigos muros, físicos ou não, construídos dentro

do nosso país.

OBJETIVO GERAL

O resgate da importância do diálogo na inclusão de uma convivência

harmônica  com a diversidade.

OBJETIVO ESPECÍFICO

a) Valorizar a Cultura Negra;

b) Promover a reflexão e resgate da dignidade humana;

c) Promover debates acerca de situações cotidianas

preconceituosas.

d) Estabelecer uma reflexão crítica sobre o nosso contexto social.
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DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do projeto estará em consonância com os blocos

temáticos citados e, dentro das realidades de cada disciplina/professor, será

trabalhado ao longo do ano, visando criar pontes entre o projeto e os conteúdos

trabalhados em sala de aula.

1- Bloco Temático

* História, Cultura e Diversidade: Quais as coisas que fazem parte da nossa  cultura

que adquirimos por influência africana?

* Ser humano, Direitos humanos e Igualdade: Como o negro é visto dentro da

nossa sociedade?

* Educação, Ética e Etnia: Valorização e respeito da nossa própria identidade.

2 - Conteúdos em Foco

O conteúdo foco é a educação voltada para consciência da importância do

negro para a constituição e identidade da nação brasileira e principalmente, do

respeito a diversidade humana e a abominação do racismo e do preconceito,

desenvolvido por meio de um processo educativo do debate, do entorno, buscando

nas nossas próprias raízes a herança biológica ou cultural trazida pela influência

africana.

3 - Apropriação de diversos saberes, além da conscientização sobre temas

relevantes como Legislação, Tolerância, Direitos e Deveres, bem como o resgate da

cultura.

* Desenvolvimento de Valores - Conceitos e Procedimentos;

* Apropriação de novas aprendizagens, a partir de reflexões e  esclarecimentos

sobre outras culturas.

4 - Avaliação:

A avaliação deve ser feita prioritariamente a partir dos alunos, buscando
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analisar o aprendizado e apropriação que estes tiveram dos temas trabalhados.

Dessa forma, não se busca mensurar apenas em pontuação a participação dos

alunos (apesar de também ser uma forma válida de avaliação), mas,

principalmente, compreender e melhorar o desenvolvimento do projeto para anos

posteriores. Isso significa que o resultado da avaliação não busca apenas pontuar o

aluno, mas analisar o processo como um todo, inclusive a parte cabível ao corpo

docente. Um trabalho dessa natureza não deve ser entendido como um “produto

fechado”, mas sim como um processo de constante melhora e, para isso, a

avaliação se faz necessária, porém, deve ter em vista, prioritariamente, o

desenvolvimento e aplicação do próprio projeto.

CRONOGRAMA

Ao longo do ano de 2022, serão realizadas coordenações e formações

continuadas para que os professores possam direcionar debates sobre os temas:

feminicídio, autoestima, direitos humanos, democracia, racismo, xenofobia, etc. Em

especial, a partir do segundo semestre, começarão a ser desenvolvidos temas que

culminarão na Semana da Consciência Negra, momento no qual serão reservados

períodos específicos dentro da grade regular para a realização e apresentação dos

trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. Inicialmente, todos os trabalhos,

seminários, palestras, etc, estão previstos na modalidade EAD e, havendo

possibilidade, poderão ser realizados trabalhos presenciais.
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ANEXO XVII

APRESENTAÇÃO

Os jogos interclasse do CED 08 é uma atividade sócio desportiva e cultural

que acontece todos os anos com o objetivo de reunir os alunos em uma competição

saudável. Os trabalhos são realizados a cada ano com um tema diferente

relacionado a determinadas competições nacionais e internacionais, como, por

exemplo, Copa do Mundo de Futebol, Campeonato Candango, Copa América,

Champions League, Eurocopa, etc.

Para essa prática, há um regulamento, que o conjunto das disposições que

regem os jogos interclasse, respeitando o regimento interno, o calendário, as

normas e técnicas pedagógicas estabelecidas pelo Centro educacional 08 do Gama.

As equipes que participarem dos jogos interclasse serão conhecedoras do

regulamento, e, assim, submeter-se-ão, sem reserva alguma, a todas as

consequências que deles possam emanar.

NOME DO PROJETO: Projeto Interclasse

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO: Todos os docentes do CED 08, Equipe

Gestora, Coordenadores e funcionários.

O projeto abrangerá toda a escola nos dois turnos. Fundamental no vespertino e

Ensino Médio no matutino.

PERÍODO DE DURAÇÃO: Quarto bimestre

JUSTIFICATIVA

OS JOGOS INTERCLASSE DO CED 08 é uma promoção anual da direção

do CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA junto com os professores de Educação

Física.

A realização desses jogos visam a formação e o desenvolvimento do aluno

nas suas capacidades e habilidades físicas, mentais, sociais e emocionais.

Acreditamos que valores como socialização, responsabilidade, cooperação,

respeito, liderança, personalidade, persistência e vida saudável podem ser

alcançados por meio da prática esportiva, fazendo das práticas de atividades físicas
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coletivas na escola um importante elemento humanizado para preparação de jovens

e crianças na vida em sociedade.

OS JOGOS INTERCLASSE DO CED 08 também são um instrumento para

desenvolver a interdisciplinaridade. Haverá um tema gerador (olimpíadas, copa do

mundo, campeonato candango, Champion League e outros) para ser desenvolvido

por todas as disciplinas no decorrer da execução do projeto.

OS JOGOS INTERCLASSE DO CED 08 está integrado ao PPP da escola

como uma atividade pedagógica de extrema importância e relevância para a

formação dos nossos alunos.

OBJETIVO

Promover a interação social entre os alunos da escola. E despertar nos
alunos o interesse pelas práticas desportivas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São objetivos dos JOGOS INTERCLASSE:

a) Proporcionar o intercâmbio sócio esportivo cultural entre a comunidade

escolar do CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA.

b) Contribuir para que os alunos tenham acesso às diversas manifestações

esportivas e culturais da região.

c) Funcionar como estratégia de ensino e produzir maior envolvimento de

alunos e professores com o trabalho na escola.

d) Estimular a cooperação entre a comunidade escolar do CENTRO

EDUCACIONAL 08 DO GAMA.

e) Avaliar o grau de conhecimento dos alunos sobre as modalidades

desenvolvidas.

f) Incentivar a pratica de atividades saudáveis.

METODOLOGIA

A organização, direção e realização dos JOGOS INTERCLASSE serão de

responsabilidade da DIREÇÃO/PROFESSORES. Todos os alunos que estiverem

matriculados no Centro Educacional 08 do Gama, poderão participar. E o aluno só

poderá jogar pela turma que estiver matriculado.
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Serão formadas equipes nas diversas modalidades: futsal, queimada, xadrez,

handebol, voleibol, basquete, dominó, tênis de mesa, dama e pebolim (totó). As

inscrições deverão ser efetuadas dentro dos prazos e no local estabelecido pelo

Calendário de Atividades.

As premiações serão conferidas para os primeiros colocados e vices em

todas as modalidades e jogos.

As equipes inscritas, as torcidas, os árbitros e outros seguimentos que

infringirem as regras e normas dos jogos, não acatarem as decisões da Comissão

Organizadora, ou cometerem faltas disciplinares no transcurso das competições ou

em área escolar estarão sujeitos às sansões previstos no Regimento Escolar Interno

e no CNOJDD.

Os jogos acontecerão nas dependências da escola: quadra poliesportiva,

auditório tendas e salas de aula.

REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS JOGOS INTERCLASSE DO CED 08
CAPÍTULO I

Da Caracterização

Art. 1º - OS JOGOS INTERCLASSE DO CED 08 é uma promoção anual da direção

do CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA.

Art. 2º - Este Regulamento é o conjunto das disposições que regem OS JOGOS

INTERCLASSE DO CED 08, respeitando o Regimento interno, o Calendário, as

normas e técnicas pedagógicas estabelecidas pelo CENTRO EDUCACIONAL 08

DO GAMA.

Art. 3º - As equipes que participarem dos JOGOS INTERCLASSE serão

conhecedoras deste Regulamento, e, assim, submeter-se-ão, sem reserva alguma,

a todas as consequências que deles possam emanar.

CAPÍTULO II

Dos Objetivos

Art.4º - São objetivos dos JOGOS INTERCLASSE:

a) Proporcionar o intercâmbio sócio esportivo cultural entre a comunidade

escolar do CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA.

b) Contribuir para que os alunos tenham acesso às diversas manifestações

esportivas e culturais da região.
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c) Funcionar como estratégia de ensino e produzir maior envolvimento de

alunos e professores com o trabalho na escola.

d) Estimular a cooperação entre a comunidade escolar do CENTRO

EDUCACIONAL 08 DO GAMA.

CAPÍTULO III

Da organização, Direção e Realização.

Art. 5º - A organização, direção e realização dos JOGOS INTERCLASSE serão de

responsabilidade da DIREÇÃO/PROFESSORES.

CAPÍTULO IV

Da participação

Art. 6º - Poderão participar dos JOGOS INTERCLASSE, todos os alunos que

estiverem regularmente matriculados no CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA.

Art. 7º - O aluno só poderá participar pela turma em que estiver matriculado.

CAPÍTULO V

Das inscrições

Art. 8º - Serão formadas equipes nas seguintes modalidades;

MODALIDADES MASC. FEM. MISTO COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

Futsal X X ATÉ 8 INSCRITOS

Queimada X 10 MENINAS E 5 MENINOS

Xadrez X X ATÉ 4 INSCRITOS

Handebol X X ATÉ 10 INSCRITOS

Voleibol X ATÉ 10 INSCRITOS. TER UMA MENINA NO

MÍNIMO NO TIME.

Basquetebo

l

X X ATÉ 8 INSCRITOS
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DOMINÓ X X DUAS DUPLAS

Tênis de

mesa

X X ATÉ 4 INSCRITOS

DAMA X X ATÉ 4 INSCRITOS

Pebolim

(Totó)

X ATÉ  2 DUPLAS

Art. 9º - As inscrições deverão ser efetuadas dentro dos prazos e no local

estabelecido pelo Calendário de Atividades.

CAPÍTULO VI

Da Premiação

Art. 10º - Serão conferidos aos 02 (dois) primeiros colocados, por modalidade e

gênero medalhas.

CAPÍTULO VII

Das Formas de Disputa e Classificação

Art. 11 - OS JOGOS INTERCLASSE serão realizados de 04/07/2022 a 08/07/2022.

Art.12 - OS JOGOS INTERCLASSE serão compostos por modalidades esportivas.

Art.13 - Será de responsabilidade das equipes, o uniforme adequado para cada

modalidade.

Art.14 - As equipes inscritas deverão indicar 01 (um) aluno capitão de equipe.

Art.15 - Será entregue ao capitão de cada equipe o regulamento geral dos JOGOS

INTERCLASSE com todas as orientações necessárias (tabelas dos jogos).

Art.16 - As formas de disputa constarão nos Regulamentos Específico-Técnicos de

cada modalidade.

Art. 17 – Será obrigatória a participação no desfile de abertura.
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CAPÍTULO VIII

Da Origem de Pontos

Art. 18 - A contagem de pontos dar-se-ão de acordo com a tabela de pontuação para

todas as modalidades:

Vencedor 03

Derrota 01

Empate 02

CAPÍTULO IX

Dos Desempates

Art. 19 - Para o desempate entre 02 (duas) ou mais equipes, serão adotadas os

seguintes critérios:

I - Maior número de saldo de gols.

II - Confronto direto.

III - Menor número de cartões.

CAPÍTULO X

DAS PENALIDADES

Art. 20- As equipes inscritas, as torcidas, os árbitros e outros seguimentos que

infringirem este regulamento, não acatarem as decisões da Comissão Organizadora,

ou cometerem faltas disciplinares no transcurso das competições ou em área

escolar estarão sujeitos às sansões previstos no Regimento Escolar Interno e no

CNOJDD.

Art. 21 – A equipe que não participar do desfile de abertura será desclassificada dos

jogos.

CAPÍTULO XI

Das Disposições Gerais

Art. 22 - As equipes inscritas nos JOGOS INTERCLASSE deverão,

obrigatoriamente, cumprir com os horários estabelecidos.

Art. 23 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão

Organizadora e Executiva.
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CRONOGRAMA DO INTERCLASSE

EVENTOS DATAS

PERÍODO DE
INSCRIÇÃO

16/05/2022 A 15/06/2022

CONGRESSO
TÉCNICO

22/06/2022

INÍCIO DOS JOGOS 04/07/2022

TÉRMINO DOS JOGOS 08/07/2022

ABERTURA 02/07/2022

ENCERRAMENTO 08/07/2022
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ANEXO XVIII

APRESENTAÇÃO

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é um evento

grandioso, que demanda muitos esforços e verbas públicas, muitas vezes

resume-se na aplicação das provas da primeira fase e da segunda fase. Daí,

percebendo que em todas as turmas temos jovens talentos que não possuem um

espaço adequado para debaterem suas ideias, conjecturas e expor seus raciocínios,

de forma participativa, coletiva e colaborativa, onde os estudantes terão a

oportunidade de debaterem as resoluções de problemas a nível da OBMEP,

mostrando assim suas potencialidades para resolverem a prova da OBMEP 2022.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um

projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo

Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade

Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da

Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações –

MCTIC.

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos

na área, a OBMEP tem como objetivos principais:

● Estimular e promover o estudo da Matemática;

● Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que

um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de

qualidade;

● Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas

científicas e tecnológicas;

● Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo

para a sua valorização profissional;

● Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades

públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas;

● Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.
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O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do Ensino

Fundamental até o último ano do Ensino Médio. Em 2021, quase 18 milhões de

alunos participaram da olimpíada.
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ANEXO XIX

APRESENTAÇÃO

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

Paulo Freire, Política e Educação.

A concepção da educação em tempo integral, apesar de antiga, ainda não

está plenamente implementada no sistema educacional brasileiro, e, nesse contexto,

o Ensino Médio em Tempo Integral se apresenta como uma tentativa de auxiliar as

unidades educacionais a alinhar-se a tal modelo.

Como princípio, a educação em tempo integral prevê que seja ofertado aos

estudantes a possibilidade de uma educação condizente com as necessidades do

século XXI, tanto em seus aspectos pessoais, emocionais quanto profissionais.

Nesse contexto, as escolas passam a se adaptar para as novas necessidades

formativas, assumindo o papel de facilitadora do desenvolvimento das crianças e

adolescentes. A sala de aula, local exclusivo de aprendizado em um modelo

tradicional, não é mais considerada o único espaço na qual a educação é possível,

passando a existir a necessidade que o próprio ambiente se adapte à nova

realidade. Os espaços e momentos escolares passam então a ser entendidos em

uma perspectiva de educação integral, na qual mesmo os momentos destinados à

alimentação, antes entendidos como mera necessidade fisiológica, são

transformados em momentos de aprendizagem.

CRE – GAMA CED 08

Nome do projeto: Ensino Médio em Tempo Integral

Séries: 1º e 2º ano do Ensino Médio.

Idealização e organização: SEEDF e CED 08 Gama.

Tempo de execução: A partir do primeiro semestre de 2021.

Característica: Ampliação das possibilidades de formação educativas.
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JUSTIFICATIVA

A educação em tempo integral, ainda que em tempos de ensino remoto, se

faz necessária à construção de cidadãos integrados ao mundo contemporâneo,

pressupõe a existência de um currículo que ofereça aos educandos a possibilidade

de experimentar diferentes áreas do conhecimento e da atividade humana.

Dessa forma, os estudantes devem ser apresentados a um currículo diverso e

formativamente integral, permitindo que desenvolvam suas potencialidades e

vocações, respeitando e incentivando sua autonomia e alteridade. Dessa forma,

cabe aos sistemas de ensino e a seus representantes estruturarem as Unidades

Educacionais visando à expansão dos tempos e dos espaços destinados à formação

integral dos educandos para que os danos causados pelo ensino remoto possam

ser, senão resolvidos, mitigados. Tal expansão está prevista em nossa Constituição

Federal, em seus artigos 205, 506, 227; no Estatuto da Criança e do Adolescente

(Lei nº 9089/1990); nos artigos 38 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96);

no Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014).

OBJETIVO GERAL

Oferecer aos alunos do Centro Educacional 08 do Gama a oportunidade de

cursar o ensino médio em uma estrutura condizente com as necessidades pessoais,

profissionais e cidadãs do século XXI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a)   Aumentar o período que os alunos permanecem na escola;

b) Ofertar aos alunos diferenciadas oportunidades formativas para que os

alunos possam desenvolver suas potencialidades.

c)   Melhorar a qualidade do tempo de os estudantes permanecem na escola.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do EMTI, durante o ano de 2021, se dará de modo virtual

e, no caso de existirem condições sanitárias, presencial através da oferta de 9
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projetos em diferentes áreas: (i) Projeto de Matemática; (ii) Projeto de Língua

Portuguesa; (iii) Projeto de Vida; (iv) Projeto de Escrita Criativa; (v) Projeto de

Robótica; (vi) Projeto de Corpo e Movimento; (vii) Despertando Talentos – Química;

(viii) Oficina de Redes Sociais; (ix) Oficina de artes

Devido ao aspecto inicial do projeto, os alunos que estiverem inscritos no

EMTI porão participar algumas oficinas em caráter optativo e das demais oficinas

obrigatórias, cabendo ressaltar que todas as participações se darão, durante o ano

de 2022, de modo voluntário, cabendo aos alunos e seus responsáveis manifestar o

interesse na participação.

Durante o ano letivo o EMTI funcionará no contraturno do ensino regular, às

terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras durante o horário das 12:30 às 16:50,

incluso nesse período os momentos destinados ao descanso e à convivência.

AVALIAÇÃO

Buscando alinhar-se às metodologias contemporâneas de avaliação, os

estudantes participantes do projeto não serão avaliados de acordo com as

tradicionais metodologias de provas e/ou testes, mas de acordo com o

desenvolvimento apresentado durante o decorrer do projeto, bem como pelo

interesse, frequência e participação.

CRONOGRAMA

O EMTI funcionará de maneira concomitante ao ensino médio regular,

durante todo o período do ano letivo de 2022.
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ANEXO XX

APRESENTAÇÃO

Projeto de iniciação do programa da integração do novo Ensino Médio em

Tempo Integral voltado para Língua portuguesa Escrita Criativa no cotidiano

oferecido pela SEE-DF, no intuito de desenvolver com os alunos habilidades e

competências conforme prevê a BNCC, levando o estudante a compreender com

mais clareza a necessidade de se aperfeiçoar nos estudos de Língua portuguesa de

forma mais atraente e dinâmica, indo além do quesito sala de aula, podendo ver a

Língua portuguesa de modo mais simples.

TEMAS QUE ENVOLVEM O PROJETO

1. Curso básico de redação

● Apresentar de forma mais detalhada, a tipologia textual e suas

características,

● Treinar os alunos a fazerem a produzirem os mais variados gêneros

textuais;

● Elencar aos alunos aspectos  de letramento no Brasil;

● Levar o aluno a compreender as diversas formas de ler e entender a

Língua portuguesa no Brasil e as necessidades específicas da

realidade brasileira com o que se propõe no governo atual e suas

modificações;

● Realizar atividades práticas com os alunos no decorrer das produções

(Concursos de redação ao longo do ano).

2. Redação Oficial

● Levar o aluno ao conhecimento das tendências do mercado quanto a

esses gêneros textuais;

● Prepará-lo não só para provas avaliativas (Universidades), mas para o

mercado de trabalho;
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● Demonstração e apresentação de todos os gêneros relacionados à

redação oficial e suas características.

3. Literatura

● Envolver o aluno na construção de argumentos críticos literários;

● Apresentação de diferentes obras literárias;

● Levar o aluno ao entendimento artístico e crítico da literatura brasileira

e seus grandes clássicos;

● Análise de grandes obras literárias e autores renomados.

4. Gramática Aplicada

● Apresentar os aspectos microestruturais e macroestruturais da

gramática normativa;

● Noções de linguística;

● Regras gramaticais;

● Regionalismos de forma dinâmica com apresentações de comidas

típicas.

5. Pré- PAS / ENEM

● Resolver questões do programa que estejam dentro dos temas 1,2 e 3

do projeto, a fim de não só os preparar melhor para o PAS, mas sim,

ensiná-los como resolverem questões do tipo nos exames externos.

METODOLOGIA

Aulas teóricas
Uso da plataforma Google Sala de aula usando as ferramentas
disponíveis a fim de produzir anotações de conceitos básicos pertinentes
aos temas propostos, construções de mapas mentais, brainstorming.
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Aulas práticas
Visitas virtuais a sítios específicos onde envolvem os temas específicos
cobrados nas bancas examinadoras, pesquisas de campo mediados
pelas tecnologias disponíveis e/ou livros didáticos, músicas, mídia de
televisão e elaboração de metodologias ativas envolvendo a produção
textual nos seus mais variados gêneros.
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ANEXO XXI
O projeto ESCRITA CRIATIVA/ LÍNGUA PORTUGUESA visa proporcionar

atividades pedagógicas significativas para estimular a criatividade e a autoria aos

alunos que podem enfrentar dificuldades em relação à Língua Portuguesa, por

diversos motivos, durante a aprendizagem na educação básica, especialmente em

relação à produção de texto.

Apesar de a redação ser uma das fundamentais ferramentas para um

estudante, já que as avaliações de larga escala como PAS, ENEM e vestibulares

atribuem grande importância dessa para seleção e exclusão de candidatos às vagas

nas universidades, o projeto tem por característica dialogar com o interesse dos

alunos para o exercício criativo com a língua portuguesa.

Dessa maneira, a proposta para o projeto é perceber tudo que é manifestado

por cada aluno e captar pistas do eles precisam, fazendo, assim, uma diagnose

inicial para a criação de projetos integrados com os eixos transversais propostos

pelos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o Ensino Médio que

compreendem seis áreas: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo, Solidariedade),

Orientação Sexual (Corpo: Matriz da sexualidade, relações de gênero, prevenção

das doenças sexualmente Transmissíveis) , Meio Ambiente (Os ciclos da natureza,

sociedade e meio ambiente, manejo e conservação ambiental), Saúde (autocuidado,

vida coletiva), Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no

Brasil, constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano como agente

social e produtor de cultura, Pluralidade Cultural e Cidadania) e Trabalho e Consumo

(Relações de Trabalho; Trabalho, Consumo, Meio Ambiente e Saúde; Consumo,

Meios de Comunicação de Massas, Publicidade e Vendas; Direitos Humanos.

Nesse sentido, o Projeto Escrita Criativa utilizará a pedagogia de projetos

para desenvolver não apenas a produção de textos escritos, mas também as

competências de leitura e interpretação, de debates, de criatividade, de autoria.

Assim, a proposta é que seja criado um ambiente de conexão entre o estudante e

um projeto de pesquisa que desperte o interesse dele. O papel do professor, nessa

proposta, é favorecer a mediação com base nas descobertas, frutos das pesquisas

realizadas pela classe, sob orientação do professor. Essa proposta pedagógica

contribuirá para o melhor desempenho dos estudantes nas avaliações externas,
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como a 1ª etapa do PAS e também nas atividades que exigem a escrita autoral e

dissertativa nas demais disciplinas da escola.

 A partir dessas pesquisas, seriam propostos desafios para os alunos, utilizando

metodologias ativas como a criação, podcasts, campanhas, peças de teatro, curta

metragens, músicas, entre outros, que culminassem na produção dos textos que

gerarão o conteúdo para a atividade proposta. Essas atividades significativas,

poderiam incentivar que os alunos interajam com os gêneros textuais (critério do

PAS, especialmente na 1ª e 2ª etapa) e desenvolvam outros tipos de textos,

diferentes o dissertativo ou dissertativo-argumentativo que é foco em sala de aula. O

projeto propõe a formação de cidadãos independentes, críticos e participativos na

sociedade, a partir de uma visão interdisciplinar do conhecimento e do aprendizado

por meio da experiência e o desenvolvimento da autonomia dos alunos.
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ANEXO XXII

CRE – GAMA CED 08

Nome do projeto: EMTI - Matemática financeira

Séries: 1º e 2° ano do Ensino Médio.

Idealização e organização: Professor Luís Carlos Ferreira do

Nascimento

Tempo de execução: Durante o ano de 2022.

Característica: Projeto Interdisciplinar, envolvendo todas as modalidades de

ensino.

APRESENTAÇÃO

"A Matemática apresenta invenções tão sutis que
poderão servir não só para satisfazer os curiosos como,
também, para auxiliar as artes e poupar trabalho aos
homens."

Descartes.

Projeto de iniciação do programa de integração do novo Ensino Médio em

Tempo  Integral voltado para matemática financeira e empreendedorismo.

Oferecido pela SEEDF, no intuito de desenvolver com os alunos habilidades e

competências, conforme prevê a BNCC, o projeto prevê levar o estudante a

compreender com clareza a necessidade de estudar matemática, seus impactos

sociais e pessoais, bem como aplicações na resolução de problemas, buscando ir

além da sala de aula tradicional. Dessa forma, o aluno poderá ver a matemática de

modo mais simples e, ao mesmo tempo, aplicado ao empreendedorismo, de modo

lúdico e instigante.

JUSTIFICATIVA

A matemática, tal como tradicionalmente proposta no ensino regular, costuma

deixar certas dúvidas e incompletudes, especialmente causadas pelas aplicações da
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matemática no cotidiano, criando e mantendo um fosso entre a prática e a teoria que

os estudantes dificilmente estão habilitados a superar.

Diante de tantas observações, é necessário buscar novos recursos de

integração e aprimoramento dos métodos de ensino da matemática. Tendo como

objetivo fazer o estudante elevar e integralizar seu conhecimento, destacando-se ao

demonstrar a pluralidade das aplicações matemáticas nas soluções de problemas

práticos e na criação de novas ferramentas que auxiliam na melhoria da qualidade

de vida. Indo além, os assuntos abordados pelo presente projeto buscam a

promoção de competências diversificadas que possam contribuir na iniciação

científica do estudo da matemática.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e estimular o aprendizado das diversas faces da matemática

aplicadas à vida cotidiana e ao seu uso como instrumento de compreensão e

melhoria da sociedade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Elevar o conhecimento da matemática básica;

b) Promover a reflexão e resgate de conceitos de economia;

c) Expor conhecimento sobre impostos, deveres e direitos em relação às finanças.

d) Impulsionar os estudantes a iniciarem suas carreiras científicas a partir da

matemática.

DESENVOLVIMENTO

Os temas serão desenvolvidos em espaços educativos, buscando ir além dos

modelos tradicionais de sala/quadro/texto, nos quais serão apresentados aos alunos

Matemática financeira

• Demonstrar ao aluno bases do mercado financeiro,

• Ensinar ao aluno sobre os cálculos que tangem a legislação vigente sobre finanças
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pessoais, tais que envolvem bancos em contas de pessoas físicas.

• Elencar aos alunos aspectos da vida financeira de pessoa física do Brasil

• Levar o aluno a compreender as finanças pessoas no Brasil e as necessidades

específicas da realidade brasileira com o que se propõe no governo atual e suas

modificações.

• Realizar atividades práticas com os alunos sobre como calcular os impostos sobre

a sua renda, tais como, INSS, IRF, FGTS, Taxa de crédito e taxas bancárias.

Empreendedorismo

• Levar o aluno ao conhecimento das tendências do mercado financeiro.

• Calcular taxas que envolvem investimentos de pessoas físicas e jurídicas.

• Demonstrar ao aluno o que é investimento, como funciona, passos inicias, e taxas

financeiras.

• Cálculos que envolvem taxas de mercado e investimentos.

Jogos matemáticos

• Envolver o aluno na criação de jogos que exigem raciocínio lógico.

• Envolver o aluno nas práticas dos jogos criados no projeto, a fim de elevar o

conhecimento do mesmo nas aplicações matemáticas.

• Levar o aluno ao entendimento lúdico teórico e prático dos jogos que envolvem

conteúdos básicos da matemática

Preparação para o PAS

• Resolver questões do programa que estejam dentro dos temas 1,2 e 3 do projeto,

a fim de não só os preparar melhor para o PAS, mas sim, ensiná-los como

resolverem  questões do tipo nos exames externos.

Os trabalhos serão desenvolvidos em forma de visitas a locais específicos

onde envolvem as matemáticas específicas de mercado, bancos, pesquisas de

campo e  elaboração de metodologias ativas envolvendo jogos matemáticos.
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2 - Avaliação:

A Avaliação acontecerá em qualquer momento do processo educativo, de

forma contínua e diagnóstica, com a intenção primordial de rever a própria prática

docente criando novas possibilidades para estimular os alunos a desenvolverem

suas potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços individuais

dentro da  coletividade e a participação no desenvolvimento de todas as atividades.

CRONOGRAMA

Durante o período letivo do ano de 2022, as atividades do projeto vão sendo

desenvolvidas nos dias propostos pela unidade escolar, a fim de promover aos

estudantes  acessibilidade ao conhecimento.

Em três dias específicos na semana os alunos têm encontros nos mais

diversos espaços da escola a fim de desenvolverem as atividades que

correlacionem o projeto.
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ANEXO XXIII

CRE – GAMA CED 08

Nome do projeto: EMTI - Projeto robótica educacional

Séries: 1º, 2° e 3° ano do Ensino Médio.

Professor: Maicom Tomaz da Silva Leonel

Tempo de execução: Durante o ano de 2022.

Característica: Utilização e desenvolvimento de tecnologias, envolvendo todas as
modalidades de ensino.
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APRESENTAÇÃO

“Tecnologia é qualquer coisa que não estava por aí quando

você nasceu”.

Alan Kay – cientista da computação.

Projeto de iniciação do programa de integração do novo Ensino Médio em

Tempo Integral voltado para robótica educacional, tem o intuito de desenvolver

habilidades e competências com os alunos, como prevê o MEC.

A geração chamada de nativos digitais, já nascem e crescem com as

tecnologias em sua volta e que instintivamente dominam a exploração e navegação

dos recursos digitais, assim o mundo virtual já é algo comum para essa geração,

dessa forma a escola tem o papel de acompanhar, entender e auxiliar a essas

mudanças.

JUSTIFICATIVA

Diante de tantas informações e desenvolvimento no mundo digital, a

compreensão da linguagem e suas interpretações são fundamentais para o

entendimento e manuseio de componentes eletrônicos e seus códigos. A

investigação dos recursos tecnológicos desperta curiosidades e proporciona uma

nova forma de pensar, seja na comunicação ou na resolução de problemas no qual a

sociedade se depara, assim desenvolvendo a criatividade e o raciocínio lógico.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e estimular a criatividade, a experimentação, a engenhosidade e

a inserção da tecnologia digital com intuitos a inovação no desenvolvimento de

projetos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Desenvolver conhecimento básico em programação C++.

b) Conhecer as interfaces de desenvolvimento.
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c) Conhecer os eletrônicos.

d) Construção de projetos.

DESENVOLVIMENTO

Os projetos serão desenvolvidos no laboratório de informática.

·                    Apresentação da interface de desenvolvimento.

·                    Apresentação da placa arduino e seus sensores.

·                    Projeto pisca led arduino

·                    Projeto sensor ultrassônico arduino.

·                    Projeto sensor ultrassônico e led arduino.

·                    Projeto sensor ultrassônico e buzzer arduino.

·                    Projeto micro servo arduino.

·                    Projeto sensor ultrassônico e micro servo arduino.

·                    Projeto sensor de temperatura e pressão arduino.

·                    Projeto ir emissor e ir receptor arduino.

·                    Projeto controlador bluetooth.

·                    Projeto corrida com obstáculos. (1° Ano)

·                    Projeto braço robótico. (2° Ano)

·                    Projeto carro controlador. (3° Ano)

AVALIAÇÃO

A Avaliação acontecerá em qualquer momento do processo educativo, de

forma contínua e diagnóstica, com a intenção primordial de rever a própria prática

docente criando novas possibilidades para estimular os alunos a desenvolverem

suas potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços individuais

dentro da coletividade e a participação no desenvolvimento de todas as atividades.
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CRONOGRAMA

Mês Atividade

Fevereiro
● Apresentação do EMTI.
● Apresentação da interface de desenvolvimento.
● Apresentação da placa arduino e seus sensores.

Março
● Projeto pisca led arduino.
● Projeto sensor ultrassônico arduino.

Abril
● Projeto sensor ultrassônico e led arduino.
● Projeto sensor ultrassônico e buzzer arduino.

Maio
● Projeto micro servo arduino.
● Projeto sensor ultrassônico e micro servo arduino.

Junho
● Projeto sensor de temperatura e pressão arduino.

Julho Recesso

Agosto
● Projeto ir emissor e ir receptor arduino.

Setembro
● Projeto controlador bluetooth.

Outubro
● Projeto corrida com obstáculos. (1° Ano)
● Projeto braço robótico. (2° Ano)
● Projeto carro controlador. (3° Ano)

Novembro
● Projeto corrida com obstáculos. (1° Ano)
● Projeto braço robótico. (2° Ano)
● Projeto carro controlador. (3° Ano)

Dezembro
● Projeto corrida com obstáculos. (1° Ano)
● Projeto braço robótico. (2° Ano)
● Projeto carro controlador. (3° Ano)
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ANEXO XXV

JUSTIFICATIVA

Entender o jovem do Ensino Médio significa percebê-lo como sujeito com

valores, comportamentos, visões de mundo, interesses e necessidades singulares.

Desse modo, as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas juntamente com o Projetos

de Vida são fundamentais para uma arquitetura de formação integral.

Quando os estudantes passam a ter uma visão sistêmica da realidade social

conseguem perceber que são o que são porque fazem parte de um todo social e que

elas não existiriam sem a existência de outras pessoas e do sistema social. Elas

conseguem perceber que o que afeta uma pessoa ou grupos sociais ou a natureza,

que é o meio onde o sistema social reproduz a sua vida, afeta a si próprio e ao seu

grupo.

Diante disso, percebe-se a importância de buscar novos recursos de

integração e aprimoramento do conhecimento na área de Ciências humanas e

sociais aplicada e Projeto de Vida. Levando em consideração o objetivo de fazer o

estudante refletir sobre a própria realidade e construir uma visão de mundo crítica

com mais protagonismo e autonomia, tendo em vista o projeto de vida presente e

futuro a fim de que possam tomar decisões coerentes com eles.

COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS

Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na

multiplicidade de discursos e práticas constituintes da realidade social.

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e de

modos de vida dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas

relacionadas às diferentes identidades socioculturais.

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas

envolvidas na vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à

construção de um espaço de convivência democrática e respeitosa dos direitos e da

dignidade humana.
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OBJETIVO PRINCIPAL

Desenvolver e estimular o aprendizado das diversas faces das Ciências

Humanas e sociais aplicadas à vida cotidiana e se preparar para provas de seleção

do nível superior. Além disso, impulsionar a capacidade de decisão a respeito do

curso de nível superior e carreira profissional ao término da educação básica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Elevar o conhecimento das ciências humanas e sociais aplicadas;

● Promover a reflexão sobre a sociedade do futuro e a vida em comunidade;

● Resolver provas anteriores para que os estudantes se familiarizem com a

abordagem dos conteúdos.

● Estimular o protagonismo juvenil e uma visão crítica sobre a realidade.

● Auxiliar os estudantes a se reconhecerem como sujeitos, considerando suas

potencialidades e as possibilidades de participação e intervenção social

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM

O desenvolvimento do projeto estará de acordo com a realidade local dos

estudantes, estabelecendo a proposta de se preparar para o sistema de seleção de

provas para ingresso no nível superior. A estratégia de aprendizagem será

desenvolvida na sala de aula por meio de textos, dinâmicas, leituras e

sistematização de estudos extracurriculares.

CRONOGRAMA:

Tempo de execução: durante o ano de 2022.

Conteúdos a serem trabalhados:

- Cronograma de estudos;

- Métodos de estudo;
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- Amostra de cursos de nível superior

- Formas de ingressos ao nível superior

- Conteúdos mais cobrados em Filosofia, sociologia, história e geografia;

- Resolução das questões de provas do PAS e ENEM.

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS

Quadro, livro didático, data show, vídeos, dinâmicas, jogos, debates entre outros.

EIXO(S) ESTRUTURANTE(S) ENVOLVIDO(S) NA UNIDADE CURRICULAR

Mediação e intervenção sociocultural, Processos Criativos

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

-    Qualitativa

-    Diário de bordo

-    Diálogos mediados pela professora

-    Listas de Questões do PAS

-    Simulados das etapas anteriores do PAS-UNB e ENEM

REFERÊNCIAS

1) DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento do Distrito Federal: pressupostos

teóricos. 1a edição. Brasília: SEEDF, GDF, 90p. 2014a. DISTRITO FEDERAL.

Currículo em Movimento do Distrito Federal: Ensino Médio. 1a ed. Brasília: SEEDF,

GDF, 82 p., 2014b.

2) Matriz de Referência do Programa de Avaliação Seriada - PAS UNB.

Cebraspe.org, 2021. Disponível em:

https://cdn.cebraspe.org.br/pas/arquivos/Matriz%20PAS%202.pdf.
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RESPONSÁVEL PELA OFICINA

Professora Isabella Alvarenga Lobo Frazão - isabella.frazao@edu.se.df.gov.br

Séries: 1º 2º e 3º Anos- EMTI 2022

CED 08 do GAMA
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ANEXO XXVI

CRE – GAMA CED 08

Nome do projeto: EMTI - OFICINA DE DANÇA

Séries: 1º , 2° e 3º anos do Ensino Médio.

Idealização e organização: Professora Andreza Aparecida

Rodrigues Tempo de execução: Durante o ano de 2022

Característica: Projeto Interdisciplinar, envolvendo todas as modalidades de

ensino.

APRESENTAÇÃO

"Há uma vitalidade, uma força vital, uma energia, um estímulo
que se traduz em você pelo seu ato, porque só há uma de
você o tempo todo; essa expressão é única. Se você a detém,
ela nunca existirá por nenhum outro meio  e se perderá."

Martha Graham
Projeto de iniciação do programa de integração do novo Ensino Médio em

Tempo  Integral voltado para dança e expressão corporal.

Oferecido pela SEEDF, no intuito de desenvolver com os alunos habilidades e

competências, conforme prevê a BNCC, o projeto promoverá a vivência em diversas

modalidades da dança, assim também como o estudo teórico/ prático visando a

formação  integral do ser.

JUSTIFICATIVA

A dança é nata do ser humano, ela surge em meio às celebrações culturais

de povos que mesmo antes de se comunicar verbalmente utilizavam seus corpos

para contar histórias. Presente na cultura popular, na mídia de massa e na rede

mundial de comunicação, a dança é uma das quatro linhas de estudo da linguagem

das artes. E mesmo a própria dança possui suas linguagens.

Segundo Thomas J. Lax (2018) a dança tem em si memórias coletivas da
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história e tratá-la como algo conceitual como uma cambalhota, por exemplo,

menospreza sua grandiosidade na contribuição da história. Em seu texto ele

questiona sobre o falar de dança e o contexto histórico quando a colocamos em

uma linha do tempo e que na verdade a dança se manifesta historicamente por

meio dos corpos. Quando um bailarino remonta uma coreografia ou mesmo quando

uma dança popular é ensinada numa comunidade, assim contamos a história da

dança, que diferente das artes visuais podemos apreciar por meio da pintura que é

perene.

OBJETIVO GERAL

Compreender, vivenciar, discutir e fruir a dança e suas componentes técnicas,

abordando temas que envolvam os processos históricos culturais do fazer dança.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais e coletivos nas

diferentes linguagens artísticas e nas intersecções entre elas, recorrendo a

referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas (artísticos,

históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.

b) Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes

contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável,

heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

c) Apreciar espetáculos e manifestações artísticas que envolvem as diferentes

linguagens para aprimorar a fruição, a crítica e a leitura de estéticas tradicionais e

contemporâneas como parte do processo de formação do público/espectador.

DESENVOLVIMENTO

Os temas serão desenvolvidos em espaços educativos, buscando o conhecer

histórico, o saber artístico e a apreciação das obras de dança.

1 - Conteúdo:

● O estudo da dança e a relação com as redes sociais e as influências no fazer da
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composição.

● As danças populares brasileiras e o conhecimento histórico cultural no fazer

artístico atual e as manifestações regionais.

● A história da dança Ocidental e a influência no fazer de dança atual.

● As produções em dança no século XXI e a importância para a criação dos

espetáculos atuais nas mídias de massa.

Os trabalhos serão desenvolvidos por meio de aulas teórico práticas, por

meio da apreciação de vídeos e leituras. Serão também produzidos conteúdos por

meio de  audiovisual e sequências coreográficas.

2 - Avaliação:

A Avaliação acontecerá em qualquer momento do processo educativo, de

forma contínua e diagnóstica, com a intenção primordial de rever a própria prática

docente criando novas possibilidades para estimular os alunos a desenvolverem

suas potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços individuais

dentro da  coletividade e a participação no desenvolvimento de todas as atividades.

CRONOGRAMA

Durante o período letivo do ano de 2022 as atividades do projeto vão sendo

desenvolvidas nos dias propostos pela unidade escolar, a fim de promover aos

estudantes acessibilidade ao conhecimento. Cada segmento usufrui de encontros

semanais de  aproximadamente 2h/aulas.

REFERÊNCIA

MOTA, Júlio. Rudolf Laban, a coreologia e os estudos coreológicos. Salvador,

Repertório  nº 18, 2012.

VILELA, Lilian Freitas. Metodologia SESI-SP Dança. São Paulo: SESI – SP editora,

2012.

MARQUES, Isabel A. Dançando na Escola. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2012.

MARQUES, Isabel A. Interações: crianças, dança e escola. Coleção InterAções. São
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Paulo: Blucher, 2012.

FERREIRA, Angela. Unidade I - Curso online de Dança Criativa promovido pela

UNIDANÇA. Material didático. Jan/2013

RENGEL, Lenira. Pequena viagem pelo mundo da dança. São Paulo, Moderna:

2006. LAX, Thomas J. História da Dança: Vol. 2 Antologia. Museu de Arte de São

Paulo Assis  Chateaubrinand – São Paulo: MASP, 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular,

2018.
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ANEXO XXVII

Nome do projeto: Oficina de Redes Sociais

Professora: Aracy Roza Sampaio Pereira

Séries: 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio (Projeto EMTI)

Período de Duração: Ano letivo de 2022

JUSTIFICATIVA

As redes sociais são representações virtuais das interações que acontecem na

sociedade. Por trás de todo perfil e comentário, há seres humanos se comunicando

e expressando opiniões, valores, crenças e perspectivas sobre a realidade. Não há

como voltar atrás de todo tipo de avanço na comunicação e organização em teias

que as redes sociais trouxeram, sua existência já é inerente à condição humana e

as plataformas virtuais ampliam e aprofundam cada vez mais a inteligência na

comunicação por trás das interações.

As formas em que as interações acontecem através das redes sociais vem se

desenvolvendo e ampliando, a partir de toda a Inteligência Artificial (IA) aplicada em

logaritmos que compreendem e interpretam a utilização humana das redes sociais.

Seu uso tem ocupado um espaço cada vez maior na vida ordinária e é necessário

refletir sobre as consequências físicas, éticas, emocionais e etc, desse tipo de

interação na adolescência.

O acesso ao excesso de informação, a possibilidade de conexão com pessoas

de todo o mundo e a efemeridade com a qual o diálogo se dá no espaço virtual têm

mudado a maneira como as pessoas se relacionam, de forma intrapessoal e

interpessoal. A inserção em rede é uma ferramenta poderosa de conexão entre

pares e de construção do conhecimento, amplia nossa inteligência comunicativa e

transcende as fronteiras do pensamento e da linguagem.

A proposta desta oficina é educar os estudantes para a utilização das redes

sociais a partir de uma visão de mundo crítica e construtiva, sendo capazes de

observarem e interagirem com a complexidade das relações humanas virtuais de

maneira ética, responsável e sanitária. No usufruto do ciberespaço como uma

oportunidade educacional de compreender as relações em rede e se inserir nesta
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teia, na construção de uma jornada cidadã, a partir de seus próprios interesses e

necessidades.

OBJETIVO GERAL

Introduzir o uso das redes sociais na vida dos adolescentes de forma

estratégica e reflexiva, se apropriando do espaço virtual como uma ferramenta de

comunicação e projeção, possibilitando oportunidades educativas e de trabalho.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Refletir sobre as redes sociais, suas influências e representações na vida

pública e particular de cada indivíduo, a partir do momento de vida da

adolescência e de tudo o que implica as interações sociais vivenciadas no

ciberespaço.

● Explorar as redes sociais como ferramentas de comunicação e projeção,

aprofundando a compreensão e as consequências de seu uso responsável,

ético e sanitário.

● Entender como funciona o mercado de trabalho, comércio e profissões, bem

como as oportunidades de estudo e trabalho que envolvem o uso das redes

sociais.

METODOLOGIA

As oficinas de redes sociais acontecem como parte integrante do Projeto

Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), sendo ofertada às terças, quintas e sextas,

das 13h30 às 16h30. São 6 turmas, do 1º ao 3º ano do ensino médio. As oficinas

têm como base vivências prático-teóricas que utilizam como referência a pedagogia

de projetos, isso significa que a metodologia de trabalho está centrada no estudante

aprender fazendo, onde pesquisa e desenvolve um projeto enquanto constrói

conhecimento, aprimorando também habilidades de autonomia, pesquisa e

responsabilidade em relação ao próprio processo de estudo. Nesse sentido, os

conteúdos da oficina vão sendo definidos em comum acordo com os estudantes,

levando em consideração os conhecimentos prévios que já possuem sobre o
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assunto e orientando a aprendizagem para a realização de produtos, com foco em

soluções práticas elaboradas por adolescentes e para adolescentes.

Essa metodologia prevê também que os estudantes decidam de que forma irão

consolidar os aprendizados através dos projetos na forma de produtos, que podem

ser expressados de várias formas, a partir e através das redes sociais. Apresentar

seus resultados e avaliar o próprio processo de aprendizagem é imprescindível a

esta metodologia, tornando possível aprimorar a experiência da oficina a partir dos

feedbacks e insights compartilhados nas avaliações. As etapas metodológicas que

orientam o processo de aprendizagem na oficina são:

1. Curiosidade, dúvida e desafio - Esta primeira parte busca dialogar demandas

e interesses dos estudantes relacionados às redes sociais, com os desafios

mais atuais e relevantes no acesso e utilização das redes sociais por

adolescentes. É nesta etapa que são exploradas as possibilidades de estudo

e atuação profissional por meio das redes sociais, refletindo sobre o seu

estado da arte e todas as possíveis implicações culturais, éticas e sanitárias

relacionadas a este assunto.

2. Pesquisa, seleção e registro das informações - Nesta etapa o estudante

pesquisador inicia a seleção e o registro das informações relevantes para seu

projeto de pesquisa, construindo um referencial teórico sobre o assunto e de

boas práticas. O intuito desta fase é fazer com que o estudante mergulhe na

construção de conhecimento sobre o tema escolhido, em diálogo com as

possibilidades de desdobramento e aplicação deste conhecimento no âmbito
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da oficina, culminando em um produto definido com os estudantes.

3. Criação e definição do produto - O produto é a forma com a qual os

estudantes definem como gostariam de apresentar o que aprenderam ao

longo do projeto. Ele é centrado na resolução de problemas e no

compartilhamento dos conhecimentos adquiridos e co-construídos. Precisa

ser elaborado e compartilhado através de redes sociais.

4. Planejamento e execução - Nesta etapa, os estudantes são orientados a

planejarem e executarem o produto definido, passo a passo. Usufruindo de

habilidades de organização, liderança, proatividade, divisão de

responsabilidades, tomadas de decisão, gestão do tempo e de conflitos, entre

outras.

5. Apresentação e avaliação do processo - Nesta última etapa, os estudantes

apresentam o produto desenvolvido para toda a turma. A avaliação é feita de

forma coletiva, com base nos resultados finais e nos desafios vivenciados

pelos estudantes ao longo do processo de elaboração do projeto. Os

feedbacks sobre o resultado do produto e o processo de aprendizagem são

utilizados como insumo para ajustes, melhorias e reavaliação tanto da

metodologia quanto do produto final.

As etapas metodológicas estão previstas para acontecerem ao longo do ciclo

de um bimestre, para que os registros e as avaliações dos estudantes coincidam

com a organização pedagógica escolar. Cada fase da metodologia pode possuir um

tempo diferenciado, a depender especificamente do desenvolvimento do trabalho

nos projetos.

CONTEÚDOS

Os conteúdos ministrados na oficina de redes sociais são co-construídos com

os estudantes ao longo do processo de elaboração dos projetos, e a partir de seus

interesses. No entanto, há eixos comuns em que são trabalhados distintos conceitos

relacionados à área, permeados pelo que são as redes sociais, quais as suas

representações no contexto brasileiro e entre os adolescentes, como usufruir das

redes sociais de forma estratégica, ética e responsável, além das discussões mais
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relevantes e recentes a respeito do uso e da apropriação das redes sociais como

algo indissociável da vida e inerente à condição humana. Nesse sentido, a oficina de

redes sociais e os projetos desenvolvidos no âmbito desta possuem como

pressuposto os seguintes eixos curriculares:

Redes sociais - contextos: este eixo concentra os conteúdos referentes à

compreensão do que são as redes sociais, refletindo sobre seu contexto no Brasil,

com adolescentes e em espaços educativos. Seria uma dimensão mais

teórico-filosófica de se pensar e construir conhecimento acerca das redes sociais,

dialogando com a realidade dos estudantes, o espaço da oficina, o Projeto EMTI e

demais contextos que surgirem das discussões propostas.

Uso das redes sociais: este eixo objetiva uma abordagem prática do uso das redes

sociais, no conhecimento de distintas plataformas, aplicativos e ferramentas,

compreendendo a dimensão sanitária, ética e responsável de sua apropriação, a

partir de boas práticas.

Redes sociais - profissionalização: este eixo foca no uso das redes sociais como

uma ferramenta de trabalho, abordando os principais conceitos e possibilidades de

ocupação comercial e profissional através das redes sociais, desde influencers e

youtubers, a designers, técnicos em audiovisual, redatores, publicitários, produtores
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de conteúdo, etc.

AVALIAÇÃO

A avaliação das oficinas de redes sociais é formativa e se dará ao longo de

todo o processo, a partir da dedicação, do momento de vida e do desempenho dos

estudantes. Ao final de cada bimestre, junto a apresentação dos produtos, haverá

um momento de troca e feedback sobre o percurso de aprendizagem e o

envolvimento de cada estudante no processo. A proposta é que seja um momento

dialógico e reflexivo feito entre os estudantes e a professora, alinhando as

expectativas e o trabalho realizado. O momento será composto de uma

autoavaliação, da avaliação coletiva e da avaliação da professora, a partir de um

roteiro prévio definindo os aspectos relevantes de observação e troca que

aconteceram ao longo do bimestre, tanto no desempenho individual dos estudantes

e da professora, quanto em relação à oficina e a metodologia de trabalho.
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ANEXO XXVIII

INTRODUÇÃO
“O futuro se distancia e, consequentemente, o
presente se amplia. Uma coisa é estudar para o
futuro e outra coisa é preparar-se para sobreviver
num presente esticado, sempre esticado, sem
horizontes de futuro. Isso nos obriga a mudar os
nossos discursos em relação à educação. No
discurso da educação, persiste o discurso das
promessas de futuro e, talvez, o discurso deveria
ser da garantia de um mínimo de dignidade no
presente”.

Miguel Arroyo

O Centro Educacional 08 do Gama, ao longo dos últimos anos, apresentou

crescimento no que diz respeito aos dados das avaliações externas. Foi possível

notar que os índices estavam melhorando cada vez mais e os níveis de proficiência

avançaram. Entretanto, o mundo foi surpreendido pela pandemia causada pela

Covid-19. Foram muitos os desafios. Nota-se que, apesar do empenho do corpo

docente e das equipes pedagógicas e gestoras, houve um grande prejuízo na

aprendizagem, visto que muitos alunos não tinham nem equipamento necessário

para acessar a plataforma de estudo. O CED 08 teve um índice de evasão quase

zero, o que não significa que houve garantia de aprendizagem. No ano passado,

2020, atendendo a uma proposta da Coordenação Regional do Gama, aplicou-se

uma prova diagnóstica para os alunos do ensino fundamental e os dados serão

usados neste ano como norteadores para implantação do projeto PIRA – Projeto de

Intervenção de Recuperação de Aprendizagens.

O PIRA contemplará os alunos que apresentam sérias dificuldades de

aprendizagem, visto que o objetivo é procurar soluções para auxiliar o estudante que

não obteve êxito nos conteúdos ministrados durante o período pandêmico. Nota-se,

portanto, que esse projeto surge da necessidade de desenvolver estratégias de

aprendizagem para auxiliar o estudante a desenvolver o cognitivo e o emocional,

tendo por foco, claro, o processo de ensino-aprendizagem.

210



JUSTIFICATIVA

As atividades presenciais na escola foram suspensas, conforme

determinação da SEEDF, de março de 2020 a agosto de 2021, devido à crise

sanitária causada pelo surgimento do vírus da Covid-19. A pandemia intensificou

mais ainda a desigualdade social no Brasil. Ficou evidente a situação precária de

muitas famílias, que, muitas vezes, não tinham dinheiro nem para buscar as

atividades impressas no estabelecimento de ensino, para, pelo menos, garantir o

vínculo escolar. Então, diante deste cenário, e com intuito de fornecer aos

educandos oportunidades de assegurar a aprendizagem, nasce o PIRA- Projeto

Interventivo de Recuperação de Aprendizagem. Ademais, a Lei 9.394/96, artigo 12,

inciso V, artigo 13, inciso IV, artigo 24, inciso V, estabelece que o aluno tem direito à

recuperação de aprendizagens. Quando se fala de intervenção na aprendizagem, é

preciso ter em mente que se trata de uma ação que deve pautar-se na identificação

das identidades, das necessidades e, claro, das dificuldades do estudante, do corpo

docente e da comunidade educativa utilizando estratégias e avaliando os resultados

e objetivos alcançados.

PÚBLICO-ALVO

O projeto visa atender aos alunos que apresentam dificuldades de

aprendizagem e baixo rendimento escolar.

OBJETIVO DO PROJETO

Propiciar ao discente meios para recuperação de aprendizagens, por meio de

aulas diferenciadas, ministradas dentro do turno e no turno contrário.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Auxiliar os alunos que ainda não se apropriaram de conhecimentos das

competências leitora, escritora e de resolução de problemas. Empregar técnicas,

procedimentos e estratégias para auxiliar o aluno com defasagem de conteúdo,

considerando as habilidades necessárias para seguir o fluxo escolar. Ofertar, por

meio de ações didático-pedagógicas, a recuperação paralela e contínua de
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aprendizagem, prevista na LDB.

Trabalhar com os docentes, por meio de formação continuada, estratégias

para auxiliar o aluno que apresenta dificuldades no processo ensino-aprendizagem.

Firmar parcerias com famílias e órgãos que possam contribuir com o planejamento

de parâmetros que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem.

AÇÕES/PROCEDIMENTOS

"Tem de todas as coisas. Vivendo, se aprende;

mais o que se aprende, mais é só a fazer outras

maiores perguntas." (Guimarães Rosa-Grande

Sertão: Veredas)

Para os alunos do ensino fundamental, foi formada uma equipe de

professores e escolhido um coordenador para receber os alunos que apresentam

déficit de aprendizagem. A seleção dos alunos foi realizada por meio de uma

avaliação diagnóstica aplicada no ano anterior e proposta pela Coordenação

Regional de Ensino do Gama. Os dados foram extraídos, analisados e apresentados

pela equipe pedagógica na semana pedagógica.

Com relação aos alunos do ensino médio, os professores irão formar os

alunos monitores, os quais irão auxiliá-los durante o atendimento em turno contrário.

Esses estudantes terão bonificação nas disciplinas da grade curricular. Entretanto, a

monitoria, também, funcionará durante o ensino fundamental, quando o

reagrupamento estiver sendo realizado. Em suma, toda a assistência necessária

será oferecida visando à recuperação da aprendizagem. No que se refere à

participação da família, a unidade escolar planeja encontros com os pais e com

especialistas na área psicológica para promover palestras com intuito de motivar a

família a participar do processo ensino-aprendizagem. Além disso, o responsável

precisará acompanhar o desenvolvimento acadêmico do educando sob sua tutela.

Caso não ocorra comprometimento e o aluno abandone o projeto, o responsável

será responsabilizado pelos prejuízos do estudante. A orientação educacional fará

parte desse processo e auxiliará nas ações elencadas. Vale frisar que o Projeto

PIRA surge como uma nova oportunidade que é ofertada ao aluno de se apropriar

dos conteúdos não compreendidos até o momento, principalmente, depois de um
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período pandêmico que ainda perdura. Essa oportunidade vai além da mera

aquisição de nota, uma vez que envolve reflexão docente e busca contínua pelo

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas que devem priorizar o acesso aos

saberes pelo aluno. No que diz respeito ao material pedagógico necessário para

desenvolver um trabalho de qualidade, a gestão da escola já se dispôs a

providenciar o necessário, dentro das nossas limitações, para ofertar uma educação

de qualidade. Nesta premissa, todos os servidores da unidade escolar têm ciência

do projeto e da necessidade do êxito dele, visto que alcançar os objetivos significa

que sanamos muitas dificuldades trazidas pelos discentes.

RECURSOS

Considerando o foco do projeto, para desenvolvimento do planejamento,

haverá necessidade de recursos humanos, espaço físico, como salas de apoio à

aprendizagem, datashow, aumento da cota de material impresso, alimentação.

ESTRATÉGIAS, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
IMPLEMENTADAS

Na busca pela melhoria da aprendizagem, serão realizadas ações contínuas

e pontuais, como avaliações, comparação dos resultados com os já obtidos e com

os esperados, elaboração de indicadores quantitativos para verificar o alcance e a

eficácia do trabalho executado em cada etapa do projeto proposto e

assessoramento para análise e acompanhamento dos indicadores.
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ANEXO XXIX

INTRODUÇÃO

“Chegará o dia em que todo homem conhecerá o íntimo dos animais.
Nesse dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a
própria humanidade.”

― Leonardo da Vinci

Nos últimos anos, os problemas de saúde mental têm crescido muito e a

escola sofre o impacto desta realidade diariamente. Praticamente todas as salas de

aula apresentam alunos com crises de ansiedade, depressão, automutilação entre

outros quadros. A pandemia causada pela Covid-19 acentuou ainda mais essa

situação, além de favorecer o desânimo do aluno para sair de casa e frequentar as

aulas no formato presencial. As medidas impostas pelo cenário pandêmico foram

necessárias, mas evidenciaram mais ainda a desigualdade social. O Centro

Educacional 08 do Gama vive essa realidade. Trata-se de uma escola da periferia

do Gama, situada em uma quadra que apresenta forte vulnerabilidade social e

atende aos mais diversos alunos, tanto alunos que possuem uma condição social

estável e é bem assistido pela família como o contrário. Diante desse quadro, este

estabelecimento de ensino buscou alternativas para motivar e ajudar os estudantes

que frequentam esta escola. Surge, então, a ideia do cão terapia. Inserir um animal

visando vínculo afetivo para nos auxiliar neste retorno tão conturbado. A equipe

gestora pesquisou e debateu acerca do assunto e notou que os estudos a respeito

dessa terapia são eficazes, visto que quando se realiza intervenção assistida por

animais, intencionalmente, incorpora-se animais ao ambiente que se pretende

trabalhar. Os objetivos são diversos.

Na nossa unidade de ensino, objetiva-se realizar um trabalho com o corpo

discente para que a Cinoterapia - TFC - terapia facilitada por cães - possa contribuir

com o tratamento de ansiedade, estresse, depressão e, principalmente, no

atendimento aos alunos que apresentam necessidades especiais, por exemplo,

autistas, visto que o TAC pode estimular e desenvolver capacidades e habilidades

através da diversão e leveza no atendimento. É notório os benefícios que um cão

pode proporcionar ao ser humano, logo este estabelecimento de ensino anseia

utilizar esse projeto como mediador de aprendizagem a partir da intervenção de um

215

https://kdfrases.com/frase/129511
https://kdfrases.com/frase/129511
https://kdfrases.com/frase/129511
https://kdfrases.com/autor/leonardo-da-vinci


cão. É importante destacar que o ensino inclusivo é aquele que obtém êxito no

processo ensino- aprendizagem.

Nesta perspectiva, a diretora trouxe uma cadelinha, visando inseri-la na rotina

escolar. Ela veio para alegrar o ambiente como a mais nova auluna, sendo um

recurso terapêutico auxiliar. Então, a ideia é mostrar que um cão faz diferença na

vida de cada ser humano.

JUSTIFICATIVA

A Cinoterapia é conhecida como Terapia Facilitada por Cães –TFC - com

finalidade terapêutica ou educacional. Segundo as pesquisas (Ferreira, 2012), o cão

serve de ponte entre pacientes e terapeutas e é usado como instrumento de

estimulação crucial para os órgãos sensoriais, sentido cinestésico e o sistema

límbico.

Portanto a escola anseia que a cadela proporcione uma relação de amizade e

confiança com os alunos. A experiência tem demonstrado que, para o animal, são

dias de lazer, mas para os discentes há alívio na ansiedade e leveza dos problemas

enfrentados.

Há autores que destacam a importância dessa técnica, como, por exemplo,

Monteiro (2009) que afirma que

A Terapia Assistida por Animais é uma técnica utilizada por

profissionais de saúde, que têm objetivos terapêuticos

específicos e que utilizam animais como ferramenta para o

tratamento da saúde física, mental ou social de seus pacientes.

O resultado terapêutico em diversas doenças e situações, tais

como o autismo, a síndrome de Down e a doença de Alzheimer

se dá em consequência de efeitos sobre os aspectos

emocionais e sociais do paciente, pois estes são espontâneos

e geralmente inesperados, podendo, em alguns casos, gerar

resultados somente com a presença do 15 animal. Os animais

de estimação diminuem o estresse, baixando a frequência

cardíaca, a pressão arterial e o colesterol do ser humano. [...].
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Os animais favorecem a aproximação entre as pessoas,

focando um assunto que não seja a doença, e assim,

combatem a depressão e o isolamento. São capazes também

de estimular o exercício físico, no caso dos cães, o que é de

grande importância na recuperação da maioria das doenças.

Os animais de estimação também possuem um forte efeito

ansiolítico, aumentando o limiar da dor.

Ademais, este estabelecimento de ensino tem vivenciado essa experiência na

prática e percebido a melhora de entrosamento do animal com os alunos de forma

cada vez mais intensa, logo nota-se o aumento relevante de comportamentos

positivos com relação à tranquilidade e, mais importante, a alegria.

O universo da cadela no CED 08
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PÚBLICO-ALVO:  O projeto visa atender aos alunos que apresentam dificuldades

de aprendizagem e baixo rendimento escolar.

OBJETIVO DO GERAL

Inserir um animal no meio escolar visando auxilar no controle da ansiedade

dos discentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Usufruir dos benefícios da relação afetiva entre o cão e o humano.

Reconhecer o afeto como um passo importante para a aprendizagem dentro

do ambiente escolar.

Possibilitar interação entre o animal e os alunos especiais, assim como os

demais alunos.

AÇÕES E ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NO PROJETO

O preço da liberdade
é a própria liberdade de cada um, não importa se
humanos ou animais.
Só quem se torna enclausurado por opção ou
imposição é que sabe o quanto ela vale,
E o quão maravilhoso é tê-la de volta, e não perdê-la
novamente.
(Sócrates Di Lima)

A primeira ação realizada foi a verificação do nível de energia do cão

introduzido ao ambiente escolar. Como se trata de uma escola que atende alunos do

fundamental ao médio, constatamos que um animal quietinho e com pouco energia

não atenderia às expectativas do projeto. Então, conseguimos um animal que

atendesse às promessas ansiadas pelo projeto, ou seja, com muita animação e

energia suficiente para correr e brincar com os estudantes durante o horário escolar.

A inclusão foi ocorrendo ao longo do processo e, até o momento, há novidades com

relação ao convívio da cadelinha com os discentes, fato que melhora as relações no

cenário educacional.

Há o adestramento que ocorre semanalmente para que o animal aprenda a

lidar com frustrações e tenha limites. Na unidade escolar, comenta-se que o animal é

uma auluna e precisa de aula para aprender a se educar. Quanto ao acesso aos

ambientes escolares, é livre, ou seja, o animal pode transitar em todos os ambientes

da escola a qualquer momento.

Considerando que uma auluna no ambiente escolar altera a rotina, todos que

exercem alguma função dentro do estabelecimento de ensino trabalham em prol de

auxiliar e conviver com o animal, inclusive, estabelecendo uma relação afetiva. A

comunidade, por conhecer o projeto, sempre que vem a escola convive e aceita de

forma satisfatória o projeto.
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Foram estabelecidas algumas parcerias com clínicas e agropecuárias, para

que os gastos sejam diminuídos no que tange à saúde e alimentação.

RECURSOS

No geral, somente os suprimentos para manter saúde e alimentação do animal.

CRONOGRAMA

Não há limitação de prazo para esse tipo de iniciativa.
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13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

O equilíbrio entre gestão pedagógica e gestão administrativa é essencial

para que a instituição alcance os seus objetivos. Sobre este ponto de vista,

busca-se reavaliar as propostas inseridas neste documento sempre que necessário

para  atender às necessidades dos nossos estudantes.

Como documento democrático, o PPP pode ser, sempre que possível,

reestruturado para atender às demandas. Sabe-se que a dinamicidade cultural deve

estar presente no contexto educacional.

Por se tratar de uma construção coletiva, que envolve questões ideológicas

e práticas, esta deve estar sempre bem alinhada para promoção do sucesso da

instituição como instrumento formador de cidadão, capaz de satisfazer os

estudantes e impactar positivamente a sociedade. Dessa forma, a avaliação será

realizada por meio de consulta à comunidade escolar, juntamente com o Conselho

Escolar, durante as coordenações pedagógicas e reunião de pais e mestres, por

meio de formulários e reuniões abertas, com registro em ata e, quando for o

caso,em gráficos. Assim como os professores avaliam as aprendizagens dos

estudantes, os estudantes e a comunidade avaliam a gestão da escola e o corpo

docente, de maneira respeitosa e democrática. A autoavaliação fará parte de todo o

processo.
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