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Uma das qualidades mais importantes do homem novo e da mulher 

nova é a certeza que têm de que não podem parar de caminhar e a 

certeza de que cedo o novo fica velho se não se renovar. A 

educação das crianças, dos jovens e dos adultos tem uma 

importância muito grande na formação do homem novo e da mulher 

nova. Ela tem de ser uma educação nova também, que estamos 

procurando por em prática de acordo com as nossas possibilidades. 

Uma educação completamente diferente da educação colonial. 

Uma educação pelo trabalho, que estimule a colaboração e não a 

competição. Uma educação que dê valor à ajuda mútua e não ao 

individualismo, que desenvolva o espírito crítico e a criatividade, e 

não a passividade. Uma educação que se fundamente na unidade 

entre a prática e a teoria, entre o trabalho manual e o trabalho 

intelectual e que por isso, incentive os educandos a pensar certo. 

Paulo Freire (2001) 
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APRESENTAÇÃO 

 

 
Este documento contém o Projeto Político Pedagógico - PPP do Centro 

Educacional 16 de Ceilândia - CED 16 e visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano 

da escola de uma forma sistematizada, consciente, científica e participativa. Representa 

uma construção coletiva, pois define uma proposta do grupo e expressa um trabalho, 

contextualizado, consciente e partilhado, com vistas à formação do cidadão. 

Foi revisado e reestruturado durante o mês de maio por Ana Paula Barbosa de 

Brito representante da Equipe Gestora, Ellen Cristina Bastos representante da carreira 

magistério, Fernanda Fantini Vieira de Souza representante da Equipe de Apoio. A 

participação dos estudantes se deu durante as reuniões dos representantes de turma com 

a pedagoga Fernanda Fantini Vieira de Souza e o supervisor pedagógico Eduardo Ribeiro 

do Amaral Costa e através de participação efetiva dos estudantes Keven Paca do 3º ano 

D e Marcele do 2º ano G. Essa participação se deu através de dois encontros com a 

pedagoga Fernanda, onde foram apresentadas propostas dos estudantes para o PPP. 

Não houve tempo hábil para promover uma participação mais efetiva de pais ou 

responsáveis, tendo em vista a dinâmica do espaço escolar pós pandemia, bem como a 

necessidade de dirimir as consequências desse período para o cotidiano escolar. Os pais 

foram ouvidos e consultados durante a 1ª Reunião de Pais e Mestres, realizada no dia 

09/04/2022. 

A participação dos docentes foi efetivada durante as coordenações coletivas. 

Nesse espaço constituiu-se a Organização do Trabalho Pedagógico - OTP, para o ano 

letivo de 2022. 
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II. Histórico da Unidade Escolar 

- Descrição Histórica 

A escola foi criada a partir de uma reivindicação da própria comunidade, com o 

apoio da Associação de Moradores da QNQ. Situa-se na QNQ 03, Área Especial B, 

Ceilândia Norte. 

Em novembro de 1997, foram encaminhados os documentos à Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, para a criação da escola. As atividades foram iniciadas em 

1998. Com vinte anos de fundação, o CEF 24, atual CED 16, de acordo com a PORTARIA 

N° 06, de 12 de janeiro de 2018, oferece as seguintes modalidades em 2020: Classes 

Especiais para Deficientes Intelectuais ou TGD/TEA, Ensino Médio, EJA Interventiva, e 

EJA - Educação de Jovens e Adultos Regular (noturno). 

A escola possui dois pavimentos, com 13 salas de aulas e capacidade de 

atendimento para 450 alunos por turno. Possui acessibilidade para alunos deficientes 

físicos no primeiro pavimento, com banheiros e bebedouros adaptados no piso inferior, 

banheiros e bebedouros no piso superior. Há um espaço destinado à coordenação 

pedagógica, ao Atendimento Educacional Especializado- AEE, ao Serviço Especializado 

de Apoio à Aprendizagem - SEAA, ao Serviço de Orientação Educacional - SOE, 

biblioteca, sala dos professores, duas quadras cobertas, sala de informática/vídeo, 

secretaria, sala de gestão, sala do supervisor administrativo, cantina, refeitório, pátio, 

estacionamento para os funcionários. 

A escola atende às comunidades da QNQ, QNR, Condomínio Sol Nascente e 

Expansão do Setor O. Exerce importante papel de agente de formação e de 

transformação social nesses setores. Trata-se do único estabelecimento público de 

ensino que oferta vagas na EJA noturno, mais próximo da comunidade do entorno da 

escola e do setor Sol Nascente. 

No ano de 2009, o Ensino Médio Regular noturno passou a ser EJA. Essa 

mudança ocorreu porque na comunidade não havia escola que ofertasse essa 

modalidade de ensino. Após análise do perfil dos estudantes, constatou-se grande 

demanda de procura pela EJA nos anos anteriores. Identificou-se que muitos estudantes 

do Ensino Médio Regular estavam defasados na idade/série ou evadidos e tinham 

interesse em recuperar esse tempo perdido. Havia, também, uma procura maior por 

vagas na EJA por parte de alunos que já se encontravam inseridos no mercado de 

trabalho, mas visavam a possibilidade de avançar nos estudos, com vistas ao ensino 

superior.  
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Durante muitos anos, a escola ficou marcada pelo grande índice de depredações, 

pichações, evasão escolar e violência. A partir do ano 2008 esta situação começou a ser 

modificada. A implantação de projetos como o Escola Aberta, Agentes da Paz e a 

formação do Conselho de Segurança Escolar foram um divisor de águas. A promoção da 

cultura de valorização da escola como patrimônio público, o incentivo ao sucesso escolar 

dos alunos e a participação mais efetiva do Conselho Escolar provocaram o início do 

envolvimento e proximidade da comunidade escolar no desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem e na valorização da escola. 

A partir de 2009 o CED 16 avançou em termos de conscientização da 

comunidade e também em índices de qualidade de ensino. O reconhecimento do trabalho 

educativo realizado pelo corpo docente repercute positivamente frente à sociedade, e 

essa credibilidade pôde ser ratificada quando a nossa instituição alcançou grandes 

avanços nos últimos anos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. A 

escola, que foi criada para ser um Centro de Ensino Fundamental, transformou-se em um 

Centro Educacional, atendendo a outras modalidades e etapas de ensino. 

Em 2008, foram implantadas duas classes especiais, a fim de atender estudantes 

com necessidades especiais em idade compatível com os estudantes dos anos finais do 

Ensino Fundamental. Sendo assim, os Estudantes com Necessidades Educacionais 

Especiais - ENEE têm a possibilidade de desenvolver hábitos e atitudes conforme os pares 

da mesma faixa etária. 

As quadras esportivas foram construídas em 2009 e 2013 e configuram uma 

grande conquista para a comunidade. Possibilita a prática de esportes como basquete, 

vôlei, futebol e outros. Um espaço muito valorizado pelos estudantes que têm a 

possibilidade de exercer e aprimorar suas potencialidades esportivas, promovendo uma 

convivência pacífica e o espírito de equipe em todas as estações do ano. 

Em 2016 também foi implantado no CED 16 o ensino médio no diurno, atendendo 

a uma demanda da comunidade que se deslocava da QNQ e Sol Nascente para as 

escolas do Setor P Norte e Expansão do Setor O. Esta oferta facilitou o acesso dos 

estudantes à conclusão da Educação Básica. 

Paralelamente a isso foi implantado a EJA Interventiva 1º segmento e, em 2017, 

foi implantado a EJA 2º segmento, atendendo aos ENEE. Um dos maiores benefícios para 

a escola com esta oferta é a promoção da inclusão e a convivência entre os estudantes, 

promovendo a maturidade, a solidariedade e atitudes cidadãs. 

Em 2017, a nomenclatura de CEF 24 que atendia apenas aos anos finais do 

Ensino Fundamental, deu lugar ao CED 16, pois oferta três etapas da Educação Básica: 
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Ensino Médio, EJA Regular, EJA Interventiva 1º e 2º segmentos e Classe Especial. 

Em março de 2020 o mundo inteiro foi surpreendido com a pandemia do 

coronavírus. As escolas no Distrito Federal foram fechadas por decreto no mês de Março. 

Desde então, o contexto é de luta pela preservação e recuperação da saúde física e 

mental. Passamos a viver no distanciamento social, sem contato físico, fazendo assepsia 

constante das mãos, objetos, gêneros de qualquer espécie adquiridos e o cuidado com a 

saúde tornou-se prioritário. Vimos muitos adoecerem e se recuperarem, mas também 

perdemos muitos para a covid19, infelizmente. 

Retornamos às nossas atividades no Ensino Remoto a partir de junho de 2020. 

Tivemos que aprender a acolher, fazer busca ativa, participar e buscar informações e 

formações para adquirir expertise no uso das ferramentas do Google e para realizar a 

Organização do Trabalho Pedagógico - OTP e do trabalho coletivo. Cada um em sua casa 

e com seus próprios recursos, assim se desenhou o ensino remoto no DF. Nossa 

privacidade foi invadida pelo trabalho e vimos que somos capazes de aprender e 

ressignificar em tempo recorde. 

Os estudantes foram atendidos no Google Sala de Aula, no whatsapp e através 

de material impresso. Tivemos 22 salas de aula virtuais no diurno, para atender ao Ensino 

Médio, sendo dez salas de 1º ano, seis salas de 2º ano e seis salas de 3º ano. 

Tivemos a Sala de Coordenação e dos Representantes de Turma, também 

virtuais. Os estudantes das Classes Especiais e EJA Interventiva 1º e 2º segmentos foram 

atendidos por Whatsapp, em grupo ou vídeo chamadas individuais. Além disso, 

receberam o material impresso. Cada turma teve seu grupo de whatsapp administrado 

pelo professor regente. 

O ano de 2021 foi ainda mais impactante, pois sobrevivemos à segunda onda do 

coronavírus e tivemos o privilégio do contato presencial somente no último bimestre 

letivo. Observamos o grande número de pessoas exauridas mental e emocionalmente, 

bem como resilientes, empáticas e com receio do retorno híbrido. Uma coisa é certa, a 

escola sobreviveu ao impacto da mudança imediata e os professores foram reconhecidos 

pela comunidade como insubstituíveis. 

Com o advento da vacinação e a diminuição dos casos de infecção pelo 

coronavírus, nesse ano letivo de 2022, vivenciamos o retorno dos estudantes e 

professores para a escola. Observou-se que muitas foram as sequelas  socioeconômicas, 

de saúde mental e emocional dessa pandemia. No CED 16, enfrentamos muitos casos de 

crises de ansiedade, relatos de tentativas de autoextermínio e de vulnerabilidade social 

por parte dos estudantes. Muitos profissionais e estudantes ainda estão se recuperando 
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de sequelas da Covid 19. Além disso, observa-se uma tensão latente e uma resistência 

dos estudantes aos tempos e normas da escola. 

Vale ressaltar que o cenário é complexo e com o pouco ou nenhum preparo e 

apoio por parte da SEDF agrava a situação nas escolas. Os estudantes do Ensino Médio, 

demasiadamente prejudicados pelo sistema de Ensino Remoto, não terão tempo hábil 

para recuperarem tudo que foi perdido. É patente a necessidade de um recuo, na 

organização curricular, de um olhar sensível para a readaptação de todos e um cuidado 

para que não se agrave o adoecimento mental. 

Características Físicas: 
 
A escola conta com a seguinte estrutura: 

- 14 Salas de aula 

- 1 Sala de múltiplas funções 

- 1 Laboratório de informática 

- 4 Banheiros para os alunos 

- 2 Banheiros para os funcionários 

- 1 Banheiro para alunos com necessidades especiais 

- 1 Secretaria 

- 1 Sala de professores 

- 1 Sala de Coordenação Pedagógica 

- 1 Sala de Direção 

- 1 Sala Administrativa 

- 1 Sala de Mecanografia 

- 1 Cozinha 

- 1 Sala de depósito de alimentos 

- 1 Sala de depósito de material esportivo 

- 1 Sala do SOE 

- 1 Sala do AEE 

- 1 Sala da EEAA 

- 1 Sala do apoio disciplinar 

- 1 Almoxarifado 

- 1 Lanchonete de uso privativo 

- Estacionamento para uso dos funcionários 

- 2 Quadras esportivas cobertas 

- 1 Espaço de Convivência 

- 2 Vestiários equipados com banheiros e depósitos 
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Faz-se necessário reformar o Espaço de Convivência. Almeja-se a construção de 

um auditório, bem como de um jardim sensorial. O auditório irá beneficiar não somente os 

estudantes e a integração entre eles, como toda a comunidade escolar, tão carente de 

espaços culturais e de acesso ao lazer e cultura. Em relação ao ganho pedagógico, 

citamos: integração, inclusão, alcance dos projetos, protagonismo, favorecer inúmeras 

habilidades e competências, acessibilidade, pois essas ações favorecem o 

desenvolvimento de estudantes e professores. 

Já o jardim sensorial, será um espaço agradável e de grandes ganhos 

pedagógicos, especialmente, para os estudantes do Ensino Especial. Além disso, o 

espaço irá favorecer as relações interpessoais e o cuidado com a escola, como patrimônio 

da comunidade. 

 
- Dados de Identificação da Unidade Escolar 

 
A escola está localizada no setor QNQ 3, Área Especial Ceilândia Norte. A 

Unidade Escolar conta com profissionais atuantes em cada segmento, oportunizando que 

cada um exerça seu papel na construção do processo educativo. Os docentes têm acesso 

livre aos documentos da SEDF, bem como aos espaços físicos e de construção de 

conhecimento e do trabalho coletivo. São impelidos a contribuir, sugerir, intervir, planejar 

e se envolver em ações e processos para uma construção significativa da aprendizagem e 

de um ambiente saudável e solidário no âmbito escolar. 

No CED 16, há uma constante transição do corpo docente. Os efetivos são 

poucos. Acredita-se que isso seja gerado pela carga horária de trabalho, pois a escola é 

relativamente pequena, além disso, ainda está se construindo a cultura do Ensino Médio 

na escola, pois éramos um Centro de Ensino Fundamental e pela localização da escola 

também, longe do centro e com poucas possibilidades de acesso por transporte público. 

A construção do trabalho coletivo e interdisciplinar esbarra na formação dos 

profissionais que não foram preparados para esta atuação, o que gera resistência e 

insegurança. Além disso, na sala de aula, há um isolamento natural do trabalho do 

professor, que atua, decide, disciplina e media o processo de aprendizagem 

individualmente. Os estudantes estão em sua sala de aula, num grupo maior, com a 

possibilidade de observar e argumentar em grupo sobre os diversos aspectos da atuação 

de cada docente. Alguns docentes, frente a essa realidade, sentem-se impotentes e 

lançam mão dos recursos que têm para manter sua autoridade. (TARDIF e LESSARD, p. 

55, 2012). 
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Quadro de Profissionais que atuam na escola: 

 
Professores em sala de aula: 
 
 

QUANTIDADE ETAPA/MODALIDADE FORMAÇÃO ATUAÇÃO 

4 Classe Especial Especialização Professoras 

2 EJA Interventiva 1 Especialização Professores 

8 Ensino Médio e EJA  Interventiva 2 Especialização Professores 

56 Ensino Médio Especialização Professores 

 
Equipe Gestora: 
 
 

QUANTIDADE ETAPA/MODALIDADE FORMAÇÃO ATUAÇÃO 

1 Ensino Médio, Especial, EJA Especialização Diretor 

1 Ensino Médio, Especial, EJA Especialização Vice-diretora 

1 Ensino Médio, Especial, EJA Especialização Supervisor 

5 Ensino Médio Especialização Coordenadores  

1 Ensino Especial Especialização Coordenadora 

 
Equipe de Apoio: 

 
 

QUANTIDADE ETAPA/MODALIDADE FORMAÇÃO ATUAÇÃO 

2 Ensino Médio e  Especial Especialização AEE 

3 Ensino Médio, Especial, EJA Especialização OE 

1 Ensino Médio, Especial, EJA Especialização Pedagoga do SEAA 

Vago Ensino Médio, Especial, EJA - Psicólogo SEAA 

 
Equipe Administrativa e conservação e limpeza: 
 
 

QUANTIDADE ETAPA/MODALIDADE FORMAÇÃO ATUAÇÃO 

4 Carreira Assistência - Secretaria 

2 Carreira Assistência - Apoio 

4 Contratadas GeE - Cantina 

12 Contrados Real - Auxiliar de Limpeza 

4 Contratados GI - Segurança   Patrimonial 
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Professores Readaptados: 
 
 

QUANTIDADE ETAPA/MODALIDADE FORMAÇÃO ATUAÇÃO 

1 Ensino Médio Especialização Biblioteca 

Vago Ensino Médio - Biblioteca 

Vago Ensino Médio - Apoio 

Vago Ensino Especial - Apoio 

 
 

Atos de regulação da Unidade escolar 

 

O Centro Educacional 16 de Ceilândia, antigo Centro de Ensino Fundamental 24, 

passou a ter essa nomenclatura a partir da regulamentação da portaria 06 de 12 de 

janeiro de 2018. 

 

 
III. Diagnóstico da Realidade da Unidade Escolar 

- Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 

 

A comunidade local foi formada num contexto de crescimento populacional 

desordenado, devido ao surgimento de assentamentos irregulares, levando ao aumento 

da criminalidade e à falta de infraestrutura para uma boa qualidade de vida. 

Os chefes de família são, em sua maioria, mães solteiras, de acordo com dados 

do IBGE, que trabalham em casas de família, sem tempo para o acompanhamento 

escolar de seus filhos. 

Muitos estudantes apresentam sérias dificuldades cognitivas, afetivas e sociais, 

fatores que contribuem para o fracasso e a evasão escolar. Identificamos que muitos 

também necessitam trabalhar para complementar a renda familiar, outrossim são "arrimos 

de família". Há um número significativo de estagiários e de trabalhadores, no turno diurno. 

Observa-se que há uma valorização maior do trabalho remunerado do que do 

espaço/tempo de construção de conhecimento oferecido pela escola. Sendo assim, 

qualquer coisa se torna uma justificativa para as faltas, as importunações e os atrasos dos 

estudantes. 

O tráfico de drogas, a violência, problemas sociais e questões familiares, 

propiciaram o surgimento de muitos projetos sociais, onde a comunidade protagoniza o 
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papel do Estado levando dignidade, solução de problemas e resgate de jovens que estão 

no mundo do crime e das drogas. O papel desses projetos é fundamental para a melhoria 

da qualidade de vida dos moradores do setor. Os projetos trabalham com a cultura Rip 

Rop e agregam música, dança, literatura, esporte e lazer. Há a distribuição de alimentos e 

cursos profissionalizantes. 

As inúmeras origens regionais da comunidade se misturam a uma forte influência 

e valorização da cultura afro. É possível perceber entre os estudantes grandes talentos 

nas áreas esportiva, artes plásticas, música, literatura periférica, dança, grafite etc. Muitos 

estudantes participam de disputas de rima, compõem músicas e poemas. 

Faz-se necessário oferecer aos alunos do CED 16 opções de atividades 

extracurriculares que incentivam à prática de esportes, expressões artísticas, 

proporcionando aprendizagens significativas para o crescimento acadêmico e para os 

processos. Essas atividades são solicitadas pelos estudantes, especialmente, no Ensino 

Remoto. 

A preparação para a inserção no mercado de trabalho, a instrução sobre as 

diversas profissões, o acesso ao ensino superior e cursos técnicos, além de projeto de 

vida, são necessidades prementes, evitando-se que os estudantes tornem-se mão de 

obra barata e perpetuem a condição social em que se encontram. 

Em 2021 observa-se a fragilidade do contexto de Ensino Remoto gerado pela 

pandemia do Coronavírus. Fragilidade do sinal de internet na região em que os 

estudantes moram, fragilidade socioeconômica gerada pelo distanciamento social, pois 

muitas famílias obtinham sua renda no mercado informal ou como autônomos, fragilidade 

emocional, pois o quadro de doenças mentais aumentou drasticamente. Além disso, é 

complexo compreender a realidade, quando não se consegue acessar as pessoas ou ter 

um diálogo efetivo. Muitos estudantes passaram a trabalhar no período integral, para 

garantir a subsistência da família. 

A clientela do CED 16 é formada, majoritariamente por estudantes do sexo 

feminino, negros e pardos, pais ou responsáveis com baixa escolaridade ou cursando a 

Educação de Jovens e Adultos - EJA. Alguns estudantes são mães ou pais 

prematuramente e não dispõem de aparelhos eletrônicos ou internet para cursar as aulas 

no Ensino Remoto. 

É comum entre estudantes e profissionais da educação local o sentimento de 

insuficiência e de frustração em relação ao ensino remoto durante a pandemia. Além 

disso, observa-se um agravamento do adoecimento mental da comunidade escolar. 

Houve o distanciamento, houve o luto, houve muita ausência e o agravamento da 
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situação econômica do país trouxe mais instabilidade e desesperança. 

Nosso contexto educacional é bastante complexo e fragilizado, entretanto, há um 

esforço de todos para que vençamos essas mazelas e prossigamos construindo um novo 

tempo. 

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

 

Índice do IDEB 2019 
 

 

 

Avaliação diagnóstica  – 1ª série 

Língua Portuguesa 
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Matémática 

 

 
 
 
Avaliação diagnóstica  – 2ª série 

 
Língua Portuguesa 
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Matemática 
 

 

Avaliação diagnóstica  – 3ª série 
 
Língua Portuguesa 
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Matemática 
 
 
 

 
Os índices apresentados mostram o início do trabalho no ensino médio, do CED 16. É 

importante ressaltar que estamos construindo essa etapa da Educação Básica, pois, no 

segundo ano de implantação na escola, tivemos a pandemia. 

Observa-se que, não obstante, aos dados acima devido ao retorno presencial pós 

pandêmico, já é necessário reorganizar o currículo e resgatar defasagens no processo debensino 

e aprendizagem. Além disso, os dados mostram que é preciso trabalhar duro no planejamento do 

projeto interventivo. 

Ainda que os dados não mostrem a real situação dos estudantes, cada professor fez sua 

avaliação diagnóstica para subsidiar o trabalho de recuperação das aprendizagens. 

 
IV. Função Social 

 
Somos sujeitos sociais, requeremos convivência e a escola é um espaço público, 

onde somos incitados às relações sociais. Como ambiente público, a escola reúne um 

grupo plural de origens diversas, com diferentes credos e trajetórias durante tempos e 

espaços determinados, não pelos seus sujeitos, mas pelo estado. (Diretrizes de Avaliação, 

SEEDF, 2014, p.9) 

Nessa perspectiva a escola oportuniza um crescimento e amadurecimento ora 

plural, ora singular no que toca às relações interpessoais ou em grupo, tornando-se um 

espaço democrático, pois precisa ouvir e atender aos diversos anseios. Espaço para 

dirimir conflitos, pois busca uma convivência harmônica e pacificadora. Espaço de 

transformação, pois busca o acesso ao conhecimento e a uma reconstrução da realidade 
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da comunidade escolar. 

Cabe à escola envolver, publicizar e democratizar suas decisões e ações, no bojo 

das diversas vozes, necessidades e foco de seu trabalho e processo de aprendizagem. 

Para tanto, os espaços do Conselho Escolar, Conselho de Classe, reuniões de pais, 

professores e estudantes, coordenações pedagógicas convergem para que a gestão 

democrática se efetive dando voz à comunidade escolar. 

Em sua função de acesso ao conhecimento científico, avançando do empirismo e 

do saber popular torna-se necessário um trabalho de planejamento intencional, com foco 

na progressão curricular e no multiletramento. Além disso, o preparo dos estudantes para 

o Processo de Avaliação Seriada - PAS, o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, 

para os diversos vestibulares, oportunizando o acesso ao nível superior e ao mercado de 

trabalho, não mais como mão-de-obra barata. A coordenação pedagógica fica 

evidenciada como espaço reflexivo e gerador do trabalho profícuo dos professores. 

Planos de trabalho, projetos interventivos, planejamento das avaliações e o trabalho 

interdisciplinar são gerados no coletivo, levando em consideração os documentos e 

as necessidades de progressão curricular dos estudantes. 

Para que o ambiente seja favorável à aprendizagem, a disciplina tem um papel 

fundamental, normas disciplinares claras e que favoreçam a autonomia e o 

empoderamento discente e docente, prevalecendo a democracia e o papel de cada um 

neste processo. O cumprimento de prazos e horários, uso obrigatório do uniforme pelos 

estudantes, murais informativos e reflexivos. 

Cabe à escola mediar o conhecimento acadêmico, saindo do empírico para o 

científico. A escola organiza o pensamento, possibilita o avanço das aprendizagens, não 

se repete ano após ano, mas supera as fragilidades. A escola é o primeiro campo de 

atuação dos cidadãos em formação. (Diretrizes Pedagógicas para Semestralidade 

SEEDF, 2014, p. 30). 

No contexto atual e pós-pandêmico, a escola assumiu uma função de acolher e 

propor reflexões contundentes e propositivas referentes às relações interpessoais, ao 

autocuidado, à equidade e ao acolhimento das questões socioemocionais. A ausência de 

políticas públicas frente a essas questões, bem como a proximidade da escola com a 

comunidade e, sendo, muitas vezes a única presença positiva do estado, especialmente 

nas comunidades de periferia, levou a escola a assumir esse papel. Entretanto, não é 

possível responder a essas demandas de forma exitosa e resoluta, pois faltam recursos, 

profissionais da área de saúde mental e até um trabalho conjunto com a Secretaria de 
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Saúde e os órgãos de assistência social. 

 

V. Missão da Unidade Escolar 

 
O CED 16 tem como missão promover uma educação pública de qualidade, 

centrada na evolução do processo de ensino e aprendizagem, considerando a 

singularidade, a inclusão, a permanência, a equidade o acesso, não apenas a vaga na 

escola, mas também as etapas posteriores, utilizando-se de uma avaliação formativa e 

estruturando meios de fomentar a potencialidade de todos os sujeitos desse processo. 

 
VI. Princípios Orientadores da Prática Educativa 

 

A Secretaria de Estado de Educação lançou a Gestão Democrática, que tem 

como princípio a união e participação de todos os segmentos da escola e a transparência 

nas práticas pedagógicas e administrativas. De acordo com Veiga (1998, p, 13) 

referindo-se à proposta pedagógica afirma: „„Ela é construída e vivenciada em todos os 

momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola.” 

Os princípios norteadores para a gestão do trabalho estão centrados na 

Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nº 9394, de 20 de 

dezembro de 1996, conforme orientações da Proposta Pedagógica da Secretaria de 

Educação que direciona como referência para as escolas do DF o Currículo em 

Movimento da Educação Básica, que norteia todo o trabalho a ser desenvolvido. Assim a 

escola pauta os projetos e ações considerando esses documentos de orientação 

pedagógica e administrativa e considerando a realidade concreta do dia a dia e as suas 

demandas oriundas dessa realidade. 

A crescente mudança econômica e social bem como os desafios das novas 

tecnologias propõe que a educação deva buscar mecanismos de articulação imediata 

para fazer valer o seu papel de formação e de transformação. É necessário que todos os 

envolvidos no processo de ensino compreendam o seu papel de articuladores adquirindo 

sempre novos conhecimentos, sem perder de vista a valorização da diversidade cultural, 

para que cada um possa ser sujeito na construção dos conhecimentos científicos, 

valorizando a pluralidade cultural. Falar do papel da escola é compreender, rememorar, 

repensar, redefinir a função social da escola e de cada profissional da comunidade 

escolar. 

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - 
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ENCCEJA certifica para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio respectivamente. 

As Instituições de Ensino – IEs credenciadas para certificar estão distribuídas nas 14 

Diretorias Regionais de Ensino e podem ser conferidas, de acordo com o ano de 

realização, nas seguintes portarias: 

- ENCCEJA 2007: Portaria nº 40 publicada no DODF de 08/02/2007 

ENCCEJA 2007: Portaria nº 82 publicada no DODF 22/05/2008. 

- ENCCEJA 2008: Portaria nº 133 publicada no DODF de 03/04/2009 A 

Educação de Jovens e Adultos e a Legislação. 

- Emenda Constitucional nº 59, de 11/11/2009 Fórum EJA/DF: LDB Fórum 

EJA/DF: Lei Orgânica do DF. 

Conforme, art. 22 da Lei nº. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) estabelece que “a Educação Básica tem por finalidade desenvolver o 

educando, assegurar-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

A educação hoje assume um papel decisivo como instrumento de transformação 

social, pois há nesse contexto a responsabilidade e o compromisso político de oferecer 

educação básica de qualidade. Conforme a constituição federal nos artigos seguintes: Art. 

205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 

206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola; Art. 208. O dever do Estado com a 

Educação será efetivado mediante a garantia de: III - atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Art. 213.     “Os 

recursos públicos serão destinados às escolas, podendo ser dirigidos a escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: I – comprovem 

finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação”. 

O processo educativo visto como uma oportunidade de mudança nos reporta ao 

mais novo desafio educacional que é a formação integral de um indivíduo tendo como 

base o Currículo em Movimento da Educação Básica. As práticas pedagógicas devem 

ser pensadas de modo a contemplar a diversidade cultural e suscitar aprendizagens 

significativas denominadas como “aprendizagens imprescindíveis” e “aprendizagens 

desejáveis” e a ausência de ambas, no processo de desenvolvimento, pode marcar a 

história de vida do aluno, comprometendo seu futuro escolar e profissional. 

Diante do exposto, o parâmetro exigido para se oferecer educação de qualidade 
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requer o acompanhamento das transformações do mundo globalizado, que hoje soa como 

desafio para nós educadores, nesse contexto é preciso lançar mão de novas estratégias 

de ensino para favorecer ao aluno possibilidades de enfrentar os problemas e as 

situações encontradas no decorrer de sua vida. 

A oferta de um ensino público de qualidade constitui, assim, um processo 

permanente de orientação de políticas públicas comprometidas com o desenvolvimento 

socioeconômico e com a prática pedagógica consciente e responsável. 

A escola segue a matriz curricular proposta pela Secretaria de Estado e 

Educação do Distrito Federal de acordo com cada modalidade oferecida, acrescentando, 

a mesma, alguns projetos na parte diversificada e outros conforme a realidade e 

necessidade dos estudantes. 

- Matriz curricular do Ensino Médio - Semestralidade e Novo ensino médio 

(diurno). 

- Matriz curricular da Educação de Jovens e Adultos 2° segmento presencial 

(noturno). 

- Matriz curricular da Educação Especial para o currículo funcional (diurno). 

- Matriz curricular da Educação de jovens e adultos para as turmas de EJA    

Interventivo 1º e 2º segmento conforme orientações das diretrizes da EJA. 

Os projetos Geradores, evidenciados como fundamentais no cotidiano de nossa 

escola, serão temas macro que, desmembrados ao longo do ano, poderão subsidiar no 

alcance de nossas metas e objetivos. O desenvolvimento dos mesmos deve direcionar a 

prática de atividades diversificadas e a interdisciplinaridade, pois se tratam de projetos 

fundamentais para todas as etapas, turnos e séries considerando os eixos temáticos e 

temas transversais como propõe o Currículo em Movimento.Uma proposta curricular 

integrada não se encerra em si mesma; justifica-se à medida que atende os propósitos 

educacionais em uma sociedade democrática, buscando contribuir na formação de 

crianças, jovens e adultos conscientes,responsáveis, autônomos, solidários e 

participativos. 

 
VII. Objetivos da Educação, do Ensino e da Aprendizagem 
 

Objetivo Geral 

- Nortear o processo de ensino e aprendizagem, bem como o 

desenvolvimento humano no CED 16, primando pela ação-reflexão-ação. 
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Objetivos específicos 
 

- Efetivar o planejamento coletivo nas coordenações coletivas ou por área; 

- Orientar e implementar o Conselho de Classe participativo; 

- Fazer reuniões com os estudantes faltosos, com a presença dos responsáveis, 

apresentando índices de faltas, aproveitamento, orientando sobre o sistema presencial e a 

importância da frequência para o bom rendimento e exercício das potencialidades dos 

estudantes; 

- Reunir mensalmente os representantes de turma com o SEAA, SOE e o 

supervisor pedagógico a fim de dirimir situações de conflito, cabulações, questões 

de indisciplina e orientações às turmas; 

- Organizar grupos de monitoria de alunos, orientados pelo SEAA, supervisionados 

pelo professor regente, intra classe, com vistas ao atendimento de estudantes 

com dificuldades de aprendizagem; 

- Efetivar o sistema de recuperação paralela; 

- Valorizar práticas exitosas do corpo docente e discente através de 

reconhecimento público, exposição de trabalhos e de premiações; 

- Implementar um sistema avaliativo planejado coletivamente e que desperte no 

estudante a necessidade de se aprimorar, observando resultados pessoais e da 

turma; 

- Divulgar índices de frequência e de aproveitamento dos estudantes, seja 

individualmente ou por turma, a fim de buscar estratégias para a melhoria desses 

índices; 

- Coibir as cabulações conscientizando o corpo docente e discente sobre a função 

social da escola, fazendo reuniões individuais com estudantes e responsáveis no 

SOE e aplicando sanções, conforme regimento, aos estudantes que insistirem 

nesta prática. 

- Realizar Conselhos de Classe extraordinários com as turmas que apresentam alto 

índice de indisciplina e desrespeito aos professores, com a presença dos 

responsáveis para intervenções em todos os níveis; 

- Orientar os estudantes que apresentam um desempenho acadêmico insatisfatório, 

fomentando hábitos de estudo e incentivando-os a explorar seu potencial; 

- Organizar estudos quinzenais com o corpo docente sobre avaliação, função social 

da escola, disciplina, documentos oficiais e outros; 

- Fomentar a prática de trabalho com projetos, incentivando o trabalho coletivo e de 

pesquisa entre os professores e estudantes; 
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- Estruturar meios de divulgar e incentivar o talento artístico e as ideias dos 

estudantes; 

- Aproximar e incentivar o respeito e a boa convivência entre todos os sujeitos da 

comunidade escolar; 

- Oportunizar passeios educativos com os estudantes, garantindo acesso ao 

patrimônio cultural e artístico do DF; 

- Promover a inclusão e o respeito às diferenças; 

- Promover ações que viabilizem um ambiente mais acadêmico e acolhedor na 

escola; 

- Desenvolver ações sustentáveis e de conservação do patrimônio público.  

- Valorizar sempre a contribuição dos sujeitos, envolvidos no processo educativo, 

criando um ambiente agradável e motivador; 

- Dar oportunidade a cada indivíduo de revelar seu potencial, assumir 

compromissos e sentir-se responsável pelos resultados alcançados; 

- Lançar políticas de inclusão e integração que favoreçam alunos, funcionários e 

comunidade; 

- Tomar decisões compartilhadas e comprometidas com a coletividade; 

- Compreender como acontece a prática pedagógica no interior da escola, avaliar 

os resultados e redirecionar, sempre que necessário, as atividades que serão 

desenvolvidas no decorrer do ano letivo e, também, o processo avaliativo adotado 

por todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem; 

- Promover jogos interclasses e participar dos jogos escolares, que contribuem para 

o desenvolvimento físico e mental dos estudantes; 

- Estimular competições sadias, onde todos sintam-se colaboradores e produzam 

algo significativo; 

- Estimular e garantir relações dialógicas, momentos de escuta sensível e 

mediações de conflitos. 

- Utilizar os recursos do PDAF E PDDE de forma autônoma, democrática e 

consciente; 

- Destinar parte dos recursos do PDAF e/ou PDDE para saídas de campo de fins 

pedagógicos; 

- Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias com o Conselho Escolar para 

decidir sobre o uso dos recursos; 

- Garantir subsídios para os projetos pedagógicos com vistas a incentivar a 

pesquisa e o avanço das aprendizagens; 
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- Ouvir e atender os anseios docentes e discentes na melhoria dos espaços, salas 

e materiais tornando o ambiente mais acolhedor, funcional e com uma estética 

agradável; 

- Garantir a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais em toda a 

escola; 

- Aplicar os recursos de forma equitativa atendendo, dentro do possível a 

necessidade de todos; 

- Fazer a prestação de contas periodicamente; 

- Planejar os gastos e promover a cultura de economia a fim de evitar desperdícios; 

- Adequar os espaços físicos para atender as necessidades de pesquisa dos 

estudantes do ensino médio, redirecionando espaço para laboratório de ciências; 

- Transferir o espaço da secretaria da escola a fim de garantir a segurança de todos 

e um melhor atendimento à comunidade; 

- Adquirir equipamentos para subsidiar os espaços da escola; 

- Revitalizar os diversos espaços da escola; 

- Publicizar todos os procedimentos e informações entre os servidores sobre 

questões administrativas; 

- Observar e cumprir os prazos para despacho de processos e entregas de 

documentos; 

- Garantir o cumprimento de horários e assinatura das folhas de ponto dos 

funcionários; 

- Criar um canal de comunicação eficaz entre os servidores e o supervisor 

administrativo; 

- Acompanhar e informar aos servidores sobre os trâmites de 

documentos; 

- Acompanhar o trabalho das merendeiras; 

- Garantir a higiene e a quantidade de lanche que atenda a todos os estudantes; 

- Acompanhar e garantir a higiene do depósito de alimentos e da cantina da 

escola; 

- Tomar medidas de economia de papéis e materiais de uso coletivo; 

- Atender a comunidade escolar na secretaria de forma profícua; 

- Garantir que os prazos para entrega dos diários seja cumprido; 

- Observar e erradicar erros na documentação dos estudantes e nos diários. 
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VIII. Fundamentos Teórico-metodológicos Norteadores da Prática  Educativa 

 
Fundamentado nas teorias críticas e pós-críticas, consideramos o processo de 

ensino e aprendizagem, bem como a organização curricular, como democráticos e 

participativos. A formação do sujeito perpassa pela integralidade do ser e pela 

emancipação e protagonismo. 

As relações estão pautadas pelo diálogo e pela necessidade do outro, para 

que se efetive o coletivo, a aprendizagem e a transformação social, sendo assim, 

somos todos sujeitos nesse processo terno e eterno de ensinar e aprender. A organização 

curricular ainda necessita de avanços importantes, considerando ideologia, reprodução 

cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, 

conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. Entendemos 

que todo processo de mudança requer uma formação adequada e continuada, porém o 

CED 16  enfrenta a mudança anual do grupo de docentes e essa situação prejudica 

o processo de sistematização do trabalho coletivo e dos planejamentos prévios.  Sabe-

se que a condução desse processo necessita de mudanças de paradigma e formação 

continuada, mas sem um planejamento prévio, ou seja, que haja continuidade do 

trabalho, todo o esforço fica comprometido. 

Observa-se que o conhecimento da pedagogia histórico-crítica e da psicologia 

histórico-cultural entre os docentes é insuficiente. Há a necessidade de uma formação em 

nível de rede para todos os profissionais. Sendo assim, a intencionalidade e a avaliação 

ficam comprometidas nos planejamentos. Ainda que os profissionais façam formações 

continuadas nas coordenações, é insuficiente para que haja um embasamento teórico que 

sustente a prática. Os tempos e espaços da escola são complexos e outras urgências 

acabam atropelando as formações. 

Ainda assim, percebe-se um esforço e mudanças significativas nas práticas dos 

profissionais. A garantia da aprendizagem para todos, bem como, considerar que o 

processo não é uniforme e sim contínuo faz parte do fazer pedagógico dos professores. A 

escola está iniciando o projeto interventivo e tem observado que o currículo vai muito além 

do conhecimento de cada disciplina, mas firma-se considerando a integralidade do ser. 

 

 
IX. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
 
O Centro Educacional 16 de Ceilândia tem como referência de trabalho os 
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documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação do DF, de acordo com as 

modalidades de ensino oferecidas. Subsidia o trabalho pedagógico às diretrizes 

pedagógicas do Ensino Médio, do Novo Ensino Médio, o Regimento Escolar, o Currículo 

em Movimento, o Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio, as Diretrizes de 

Avaliação e a Estratégia de Matrícula 2022. 

Esta proposta visa organizar e nortear o trabalho pedagógico e implementar   esses 

documentos, traçando uma identidade institucional e tornando o processo de 

aprendizagem do CED 16 profícuo. Anexo, encontra-se a organização da progressão 

curricular por área de conhecimento, conforme o Currículo em Movimento. 

 
Organização Escolar 

 
O Centro Educacional 16 está organizado em semestres: 

- No Ensino Médio regular, constando dois blocos de estudo, com dois 

bimestres cada um; 

- No Novo Ensino Médio, constando disciplinas anuais, duas ofertas de estudos 

semestrais e ofertas de eletivas; 

- Na EJA regular e interventiva, sendo que na segunda, aplica-se um tempo 

conforme as necessidades especiais de cada estudante. 

E no regime anual, com quatro bimestres, para as classes especiais, ficando a 

promoção a cargo do professor em análise com os serviços de apoio. 

A matrícula no Ensino Médio regular acontece anualmente, no início de cada ano 

letivo. Na EJA a matrícula acontece no início de cada semestre letivo. 

 

Organização dos Tempos e Espaços 
 
 
O Ensino Médio e suas cargas horárias, previstas nas Diretrizes Pedagógicas da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (2008), foram divididos em dois 

blocos que devem ser ofertados concomitantemente, isto é, em um mesmo semestre 

devem ser ofertados os dois blocos. De maneira mais específica: em uma escola com dez 

turmas de 1º ano, cinco turmas estarão no Bloco 1 e cinco turmas no Bloco 2. No 

semestre seguinte, faz-se a reversão da oferta dos blocos para essas turmas. Esse 

procedimento garante o processo de transferência de estudantes entre as escolas, 

exigindo que cada Unidade Escolar tenha um número par de turmas. 

Para o ano de 2022, temos a seguinte organização da semestralidade no
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CED 16: 

- 4 turmas de 2º ano, sendo 2 turmas do Bloco I e 2 turmas do Bloco II no 

turno vespertino; 

- 6 turmas de 2º ano, sendo 3 turmas do Bloco I e 3 turmas do Bloco II no turno 

matutino; 

- 6 turmas de 3º ano, sendo 3 turmas do Bloco I e 3 turmas do Bloco II no turno 

Matutino 

Já o Novo Ensino Médio foi ofertado de acordo com a sua organização 

curricular que se divide em disciplinas anuais, em disciplinas ofertadas por semestres que 

fazem parte da Formação Geral Básica e nos Itinerários Formativos  que constituem as 

eletivas e o Projeto de Vida. 

Para o ano de 2022, temos a seguinte organização do Novo Ensino Médio: 

- 8 turmas de 1º ano, sendo 4 turmas da Oferta A e 4 turmas da Oferta B no 

turno vespertino; 

A biblioteca da escola tornou-se sala de aula nos dias das eletivas do Novo 

Ensino Médio, o que inviabilizou o empréstimo dos livros. A escola não possui salas de 

aula suficientes que atendam às necessidades e expectativas dos alunos e dos 

professores em relação à oferta e à execução das eletivas. 

As turmas de Educação de Jovens e Adultos Interventiva - EJA Interventiva,   são 

uma interface da Educação de Jovens e Adultos com a Educação Especial que objetiva 

atender, exclusivamente, aos estudantes com transtorno global do desenvolvimento - 

TGD/TEA e/ou deficiência intelectual - Dl, com ou sem associação de outras deficiências. 

Esse atendimento não tem períodos fixos, obedece ao documento de estratégia de 

matrícula e às necessidades dos estudantes. As matrículas podem ser feitas a cada 

semestre. 

As turmas de classe especial para estudantes com DI ou TGD/TEA visam 

trabalhar os estudantes para serem inseridos no ensino regular ou EJA, promovendo o 

avanço de suas aprendizagens. Trata-se de um período sem determinação fixa de tempo, 

mas necessário para que o estudante sinta-se e seja verdadeiramente inserido no contexto 

escolar e tenha acesso às etapas seguintes de seu processo escolar. As matrículas são 

feitas no início de cada ano letivo. 

Esses dois atendimentos são acompanhados pela gestão, serviços de apoio e pela 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. Qualquer mudança de atendimento aos 

estudantes passa por estudo de caso e aprovação dos órgãos competentes, com 

anuência da família. 
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O CED 16 oferta vagas para classes especiais e EJA interventiva conforme a 

estratégia de matrícula 2022: 

- Matutino: 1 turma de Classe Especial e 2 turmas de EJA interventiva 2º 

segmento 

- Vespertino: 3 turmas de Classe Especial, sendo 2 de DI e 1 de TGD/TEA. 

 
A EJA - Educação de Jovens e Adultos organiza seus tempos em semestres 

letivos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Estratégia de Matrícula do 

Distrito Federal. A EJA atende três segmentos, sendo o 1º referente aos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, o 2º aos anos finais do Ensino Fundamental e o 3º segmento ao 

Ensino Médio. 

O turno noturno do CED 16 oferta a EJA regular, 2º e 3º segmento, aos 

estudantes trabalhadores da comunidade. Cada etapa é cumprida num semestre letivo, 

podendo haver matrículas novas em cada semestre. 

Para o ano de 2022 temos a seguinte organização na EJA noturno: 

- 1 turma de 5º ano - 2º segmento 

- 1 turma de 6º ano - 2º segmento 

- 2 turmas de 7º ano - 2º segmento 

- 2 turmas de 8º ano - 2º segmento 

- 2 turmas de 1º ano - 3º segmento 

- 2 turmas de 2º ano - 3º segmento 

- 2 turmas de 3º ano - 3º segmento 
 

Relação Escola – Comunidade  

 
Para que aconteça a interação entre a escola e a comunidade, é preciso buscar 

alternativas reais para que haja uma participação efetiva. A escola busca oportunizar 

reuniões no sábado e uma comunicação mais objetiva e acessível a todos. A maioria dos 

pais e responsáveis pelos estudantes trabalham longe e têm dificuldades para serem 

liberados para reuniões na escola. 

Portanto, essa participação se dá, muito mais, através dos próprios estudantes. O 

convívio escolar é decisivo na aprendizagem de valores sociais e o ambiente escolar é o 

espaço de atuação mais imediato para os alunos. Assim, é preciso salientar a sua 

importância. É oportunizado que todos reflitam sobre a organização do trabalho 

pedagógico, sobre os objetivos que se pretende atingir e sobre as formas de conseguir 

alcançá-los, esclarecendo o papel de cada um nessa tarefa. 



30 
 

Para que o trabalho da escola atinja essa amplitude, é necessário que toda a 

comunidade escolar assuma seu papel e a escola possibilite diversas ações que 

envolverão todos, cada um na sua função. O CED 16 preocupado com a ausência da 

família na escola têm promovido ações que incentivam a maior participação deste 

segmento no contexto escolar. São elas: 

- Reuniões Bimestrais de Pais e mestres para entrega de notas e resultados, 

buscando dialogar com os pais e estudantes sobre a responsabilidade de cada 

um no processo de construção do conhecimento, fazendo elogios e 

reconhecendo o empenho e a melhora dos estudantes; 

- Dia Letivo Temático com envolvimento da Comunidade conforme Calendário 

Escolar, com reuniões que abordam temas voltados para o desempenho dos 

estudantes, avaliação do trabalho docente e discente, estratégias de avanço 

nas aprendizagens, temas relativos a adolescência e a juventude; 

- Envolvimento da Família no Conselho Escolar ou em Conselhos de Classe 

extraordinários, para apresentar propostas de melhora nos diversos níveis e 

procurar atender aos anseios da comunidade escolar; 

- Participação nos Projetos Escolares assistindo apresentações e participando 

das festividades na escola; 

- Participação na Construção da PP, através de reuniões e pesquisas 

respondidas pelos pais. 

Além destas ações a escola tem também a política de sempre que necessário 

entrar em contato com os familiares em casos emergenciais ou situações preventivas, 

que seja indispensável o comparecimento dos pais na escola. Geralmente os contatos 

são feitos via telefone ou convocação por escrito. Adotamos ainda o reforço positivo, 

incentivando boas atitudes e ações de estudantes ou responsáveis, com elogios e 

reconhecimento público. Todos têm acesso às normas disciplinares, cronograma de 

avaliações e informações gerais de interesse público. 

 

Atuação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA em  2022 

 

A EEAA atuará de forma institucional, promovendo a reflexão das ações docentes 

e discentes, num trabalho articulado com a supervisão e coordenação pedagógica e os 

serviços de apoio da unidade escolar. Sendo assim as ações serão de assessoria, 

planejamento e intervenções para que a avaliação formativa e o processo de 

aprendizagem sejam efetivos. Para tanto, o mapeamento institucional torna-se um 
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instrumento primordial para o planejamento das ações. Reafirma-se a necessidade do 

trabalho coletivo, democrático e o compromisso de uma atuação propositiva e articulada 

com todos os envolvidos no processo de aprendizagem. 

Nesta perspectiva, são metas da equipe: 
- Atuar de forma coletiva no planejamento das coordenações e espaços 

pedagógicos; 

- Implementar um ambiente acadêmico e de formação continuada; 

- Fomentar a ação reflexiva docente e discente; 

- Organizar, publicizar e utilizar os documentos, leis e diretrizes que subsidiam o 

trabalho docente; 

- Corroborar com a implantação das normas disciplinares na escola 

- Acompanhar e orientar pais e estudantes acerca dos prejuízos causados 

pelas importunações, atrasos e faltas; 

- Revisar a Proposta Pedagógica e assegurar, junto com a gestão, sua 

aplicação, como documento democrático de construção coletiva e que traduz a 

identidade da escola; 

- Oferecer um espaço de escuta sensível e propositiva com os estudantes; 

- Acompanhar e orientar a atuação dos representantes de turma; 

- Incentivar o trabalho colaborativo, interdisciplinar, intencional e de 

multiletramento; 

- Promover o planejamento da organização e replanejamento curricular; 

- Organizar um espaço de planejamento, discussão e reflexão da transição dos 

estudantes do ensino fundamental do CEF 27 com o CED 16; 

- Organizar, fundamentar e planejar, o conselho de classe e o processo avaliativo; 

- Demonstrar através de gráficos, números e resultados as fragilidades do 

processo de aprendizagem, da realidade escolar do ensino remoto para os 

docentes e discentes a fim de gerar propostas para avançar; 

- Acompanhar o desempenho dos estudantes e orientar os discentes sobre a 

importância dos hábitos de estudo; 

- Qualificar os espaços de coordenação pedagógica coletiva, redes sociais com 

informações úteis, fomento de reflexões acerca de temas transversais e 

formação continuada; 

- Fomentar a atuação docente norteada pelas competências da BNCC, 

promovendo o desenvolvimento pleno e dialógico de estudantes e professores; 

- Fortalecer o coletivo e formar grupos de apoio; 
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- Participar de estudos de caso, orientações às famílias e acompanhamento dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou transtornos 

funcionais. 

 

 
Atuação da Orientação Educacional – OE 
 

A Orientação Educacional tem como objetivo auxiliar no processo educacional, de 

maneira ampla, privilegiando o desenvolvimento de todos os alunos no que se refere ao 

aprender, a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender, atuando 

principalmente no âmbito dos temas transversais. 

Nesta perspectiva, são metas da OE: 

- Combater a evasão escolar; 

- Divulgar normas de convivência; 

- Trabalhar a orientação de estudos; 

- Implantar projetos sobre a orientação sexual e puberdade; 

- Desenvolver projetos de atendimento; 

- Desenvolver projetos de combate ao uso de entorpecentes; 

- Estabelecer parcerias com entidades de saúde a fim de fazer 

encaminhamentos; 

- Implementar projetos de orientação profissional; 

- Implementar projetos de auxílio aos pais na educação familiar; 

- Participar de reuniões extraordinárias e da coordenação coletiva 

- Participar da construção da PP; 

- Informar aos pais sobre as redes de apoio. 
 
 

Atuação do Atendimento Educacional Especializado – AEE/ Sala de    Recursos 

 

O AEE atua na inclusão dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais, no apoio aos docentes e familiares destes estudantes e no atendimento deles 

no turno contrário ou não, conforme a necessidade de cada um. Planeja e atua de forma 

articulada com o SOE e EEAA ações de intervenção pedagógica, encaminhamentos a 

redes de apoio, estudos de caso, questões relacionadas a comportamentos de risco e 

orientações aos docentes. Toda prática do AEE visa o desenvolvimento das 

potencialidades dos estudantes e o acesso ao conhecimento, a aprendizagem e a etapa 
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de estudo seguinte. 

Nesta perspectiva são metas do AEE: 

- Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais; 

- Fortalecer a autonomia dos estudantes; 

- Proporcionar aos estudantes o conhecimento do seu corpo, levando-os a usá-

lo como instrumento de expressão consciente na busca de sua independência; 

- Ofertar suporte pedagógico aos estudantes facilitando o acesso aos conteúdos; 

- Promover a inclusão dos ENEE em todas as atividades da escola; 

- Atuar de forma colaborativa com o professor, auxiliando nas adequações 

curriculares - teoria e prática; estudos sobre as diferenças, elaboração de 

estratégias que facilitem as aprendizagens. 

 
Atuação dos profissionais do Apoio Escolar 

 
 
Os profissionais do Apoio Escolar são essenciais em diversos aspectos. Em 

relação à disciplina contribuem para um bom funcionamento e abertura de cada turno, 

para auxiliar a dirimir possíveis conflitos, inibem o uso de entorpecentes nos banheiros, 

bem como as cabulações. Em relação a organização do trabalho pedagógico auxiliam nas 

cópias de atividades e materiais diversos, distribuição de materiais para os professores, 

auxiliam nos momentos de tensão em sala de aula. 

Após a pandemia duas profissionais do Apoio Escolar aposentaram, com isso, 

estamos enfrentando dificuldades em relação à disciplina e à mecanografia. Essa 

ausência compromete o trabalho dos coordenadores pedagógicos, da Equipe de apoio e 

da gestão, especialmente, nesse momento pós-pandêmico. 

Em relação à biblioteca e a organização de seu acervo, é necessário no mínimo 

mais dois professores readaptados, para que os três turnos fiquem cobertos e o acervo 

seja catalogado. 

Outra sobrecarga está relacionada à falta de monitores ou educadores sociais 

voluntários. Como temos diversos estudantes especiais bastante comprometidos, 

observamos que estão vulneráveis e muitas vezes sujeitos a algum incidente no âmbito 

da escola. 

 
Metodologias de Ensino Adotadas 
 

 
No segundo semestre de 2020, as escolas iniciaram o processo de aulas remotas, 
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onde os professores ofertaram o conteúdo através de instrumentos tecnológicos, como 

celulares, computadores e tablets, porém muitos estudantes não conseguiram 

acompanhar essas aulas, por falta de conexão com a internet, condições 

socioeconômicas precárias, adoecimento e muitas vezes até óbito de familiares. Essas 

aulas remotas continuaram até quase o final do ano de 2021, quando as aulas presenciais 

retornaram em definitivo. 

O que podemos observar no Ced 16 durante essa trajetória é que muitos 

professores se aperfeiçoaram e souberam aproveitar as metodologias digitais trazendo-as 

para o cotidiano das aulas presenciais, tornando-as mais dinâmicas e atrativas. Já os 

alunos estão apresentando dificuldades em retomarem a rotina do ensino presencial no 

que diz respeito à realização de atividades , à concentração nas aulas e ao cumprimento 

dos prazos. Estamos em processo de readaptação dos hábitos escolares. 

Alguns alunos também desenvolveram habilidades digitais durante o ensino 

remoto e têm continuado a apresentar trabalhos de excelência. Outros estão super 

defasados e não conseguem realizar as atividades mais triviais. 

Por outro lado, os conhecimentos tecnológicos e digitais adquiridos durante esse 

período tiveram grande valia para as coordenações pedagógicas, visto que o Ced 16 as 

utiliza para a organização e elaboração do trabalho pedagógico. 

 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 
 
A proposta da coordenação pedagógica do Ced 16 é que as reuniões sejam um 

espaço de reflexão e debate sobre as principais dificuldades enfrentadas no processo de 

ensino e aprendizagem principalmente neste período de resgate de conteúdos. Questões 

de cunho emocional e financeiro também são vivenciadas neste espaço, já que a equipe é 

bastante humana e tenta ajudar alunos e responsáveis em momentos de vulnerabilidade. 

As coordenações pedagógicas com a equipe pedagógica e professores ocorrem 

às quartas-feiras nos turnos matutino e vespertino. E as coordenações por área ocorrem 

da seguinte forma: os coordenadores se reúnem com os professores da área de exatas às 

terças-feiras , com os professores da área de códigos e linguagens às quintas-feiras e 

coordenações da área de humanas ocorrem às sextas-feiras. Durante as coordenações 

são discutidos ações e planejamentos os quais os professores estão trabalhando com as 

turmas e as principais dificuldades enfrentadas no momento. 

A coordenação de exatas do turno matutino não tem acontecido da forma como 
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gostaríamos porque os professores estão fazendo o curso do Projeto de Vida, o que 

inviabiliza as reuniões. Dessa forma, faz-se necessário utilizar o espaço da coordenação 

individual que ocorre às segundas-feiras para resolvermos as demandas mais urgentes. 

 
 
Estratégias de Valorização e Formação Continuada dos Profissionais de Educação 

 
 
 

FORMAÇÃO/VALORIZAÇÃO DATA RESPONSÁVEIS 

Acolhimento Conforme a  necessidade SEAA 

Altas Habilidades no Contexto 
Escolar 

18 e 25/05 SEAA e AEE e Equipe de 
Altas Habilidades 

Saúde Mental 02 e 04/06 SEAA, OE, AEE e SESC 

Lidando com as Emoções no 
Processo de Ensino e 

Aprendizagem 

15/06 SEAA, OE, AEE e UNIEB 

Abuso Sexual, 
Relacionamentos Abusivos e Onde 

Buscar Auda 

27/06 SEAA, OE, AEE e CEPAV 

Saída de Campo Julho SEAA, SINPRO DF e 
Coordenação Pedagógica 

Relações Interpessoais 09 e 12/08 SEAA, OE, AEE e SESC 

Reflexões sobre o Cotidiano 
Escolar e Saúde Mental 

17/08 SEAA, OE, AEE e 
SINPRO/ DF 

Dia do Professor Outubro Gestão 

Saída de Campo Outubro SEAA, SINPRO DF e 
Coordenação Pedagógica 

Desafio dos Mestres Outubro SEAA e Gestão 

Perspectivas para inserção no 
mundo do trabalho 

09 e 11/11 SEAA, OE, AEE e SESC 

Consciência Negra 17/11 SEAA e Prof. Murilo 
Mangabeira 

2º Sarau do CED 16 09/12 SEAA, OE, AEE e 
Coordenação Pedagógica 

 
 

Plano para Implementação da Cultura de Paz na Unidade Escolar 

 
Esse plano de trabalho está descrito nos Planos de Ação da Equipe de Apoio – AEE, OE e 

SEAA. 
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Plano de Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes 

 
Esse plano de trabalho está descrito nos Planos de Ação da Equipe de Apoio - AEE, OE e 

SEAA. 

 

Plano para Recomposição das Aprendizagens 
 
Visando o melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem dos 

educadores e dos educandos do Centro Educacional 16 de Ceilândia, esta instituição 

realiza avaliações diagnósticas, no início do ano letivo, a fim de identificar as fragilidades 

e competências dos estudantes matriculados. O que se tornou imprescindível neste 

momento depois de toda a trajetória percorrida pelo ensino remoto e híbrido. 

No ano de 2022, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, realizou 

em âmbito distrital, avaliações diagnósticas das disciplinas de Matemática e Português. O 

planejamento pedagógico é essencial para alcançar os objetivos almejados pela 

comunidade escolar. Sendo assim, foram utilizados os dados coletados nas avaliações 

diagnósticas propostas, para organizar pedagogicamente, intervenções a serem aplicadas 

durante o semestre letivo. 

A princípio, a equipe da coordenação expôs aos professores em reunião coletiva, 

os dados apresentados pela SEEDF referente à avaliação diagnóstica por ela elaborada. 

Em comparação com a avaliação diagnóstica desta instituição, a equipe identificou 

coerência nos resultados da disciplina de Matemática. Já no caso da disciplina de 

Português houve discrepância, pois os dados internos estão muito abaixo dos 

apresentados pela avaliação da SEEDF. Sendo assim, o planejamento de ações para 

sanar as fragilidades pedagógicas dos educandos desta instituição, levará em 

consideração a avaliação diagnóstica da SEEDF e também os resultados da avaliação 

diagnóstica específica do Ced 16. 

Como proposta de reestruturação, será realizado pela coordenação pedagógica e 

pelos professores das áreas de Ciências da Natureza, Matemática e Linguagens, o 

Projeto Interventivo durante o primeiro semestre de 2022, para recuperar os descritores 

identificados como pré-requisitos para o ensino-aprendizagem dos conteúdos do Ensino 

Médio que as avaliações diagnósticas identificaram frágeis. Essas áreas do conhecimento 

coordenarão o projeto, podendo ter a participação dos professores das outras áreas 

em momentos distintos. O Projeto Interventivo acontecerá principalmente nas aulas de PD 

e nas Eletivas do Novo Ensino Médio, que tenham como foco a Matemática e a Língua 

Portuguesa. Também serão utilizados os sábados de reposição referentes aos dias letivos 
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móveis e paralisação dos professores. 

As aulas dos descritores de Matemática serão ministradas através de explicações 

expositivas no quadro branco, slides apresentados no Datashow, lista de exercícios, jogos 

pedagógicos e avaliações diagnósticas. Em relação à Língua Portuguesa, o Projeto 

Interventivo se estenderá e será realizado no decorrer do ano letivo. A equipe de 

Linguagens abraçou a recomposição das aprendizagens por meio da implementação de 

uma prova bimestral de redação e de interpretação de texto que terá como foco o resgate 

dos descritores, assim como a prática da leitura e da escrita. Acreditamos que o processo 

de escrita é capaz de sanar inúmeras dificuldades no que diz respeito à interpretação, à 

compreensão e à assimilação de textos diversos e no decorrer desse processo o aluno 

desenvolverá a norma padrão da Língua Portuguesa. 

 

X. Avaliação dos Processos de Ensino e da Aprendizagem: Concepções e Práticas 

- Avaliação para as Aprendizagens 

 
O Ensino Médio requer organização do trabalho pedagógico voltado para o 

avanço das aprendizagens por todos os estudantes e para a superação da avaliação 

quantitativa e classificatória, dando lugar à avaliação formativa, cujos princípios exigem 

que a avaliação aponte as necessidades de intervenções no processo de aprendizagem 

dos estudantes. É importante ressaltar que os instrumentos/ procedimentos avaliativos 

devem expressar claramente os objetivos de aprendizagens e os critérios de avaliação. 

As produções dos estudantes devem ser apreciadas e analisadas com o intuito de 

se oferecerem novas possibilidades de aprendizagem. Comparam-se as aprendizagens do 

próprio estudante para conhecer sua trajetória e impulsioná-la. Igualmente importante e 

necessária é a real participação dos estudantes no processo avaliativo. Sendo assim, os 

estudantes serão avaliados da seguinte forma: 

- Prova Multidisciplinar valendo 3 pontos; 

- Redação valendo 2 pontos; 

- No 1º e 4º bimestres, os outros 5 pontos serão distribuídos em, no mínimo, 3 

atividades avaliativas com autonomia de escolha do professor. Estas atividades serão 

informadas e publicizadas para a comunidade escolar; 

- No 2º e 3º bimestres as atividades referentes ao projeto interventivo e ao 

projeto interclasse estudantil respectivamente, valerão 2 pontos extras em cada 

um dos referidos bimestres. Os 5 pontos restantes serão utilizados pelos 

professores de forma autônoma, sendo distribuídos em 2 atividades avaliativas, 
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no mínimo. Estas atividades avaliativas serão informadas e publicizadas para a 

comunidade escolar. 

Os resultados das avaliações serão analisados, através de gráficos, dados e 

individualmente pelos professores orientadores, representantes de turma, coordenação 

pedagógica e serviços de apoio. Essa análise será feita com as turmas também. 

Analisaremos, ainda, o número de faltas e cabulações dos estudantes. Após o 

levantamento, será feita uma premiação, como incentivo, aos estudantes que obtiveram 

maior êxito na turma e aos que tiveram uma frequência de 100% no bimestre. Aqueles 

estudantes que superaram suas fragilidades receberão um reconhecimento público. Estes 

estudantes serão apontados pelos professores. 

Além dessa análise, os professores farão a recuperação contínua dos estudantes, 

durante o ano letivo, a partir do 2º bimestre. O projeto interventivo também será 

executado, nos dois semestres letivos, buscando dirimir fragilidades no processo de 

aprendizagem dos estudantes e oportunizando que as disciplinas semestrais e os 

descritores da prova diagnóstica sejam trabalhados com todos os estudantes. 

A “recuperação de estudos” é prevista na Lei nº 9.394/96, tem o regimento em seu 

artigo 12, inciso V, para “prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento”. Assim concebida, destina-se à obtenção de nota que possibilite ao estudante 

ser promovido de um ano/bloco a outro. Um longo caminho precisa ser percorrido para 

que a recuperação de estudos se associe à avaliação formativa. 

Reitera-se que não se deve esperar pelo término de uma semana, de um 

bimestre, semestre ou ano letivo para as intervenções necessárias; estas devem ocorrer 

desde o primeiro dia de aula, de forma contínua. Nada fica para depois. 

A recuperação continuada dar-se-á através da monitoria de estudantes com bom 

desempenho, supervisionados pelo professor regente, atuando como facilitadores e 

auxiliando os colegas com dificuldade e na compreensão do conteúdo. 

Os estudantes farão um trabalho, no molde estudo dirigido, proposto pelo 

professor regente durante o segundo, terceiro ou quarto bimestre, conforme sua 

necessidade de recuperar os estudos. 

Os estudantes participarão de uma semana de intensivo trabalho de recuperação, 

com aulas destinadas a esse fim. A participação do estudante em todas as etapas desse 

processo também será avaliada. 

 
Conselho de Classe 

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação 
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formativa é, ao mesmo tempo, espaço de planejamento, organização, avaliação e 

retomada do trabalho docente, do processo de aprendizagem e da proposta pedagógica 

da escola. 

Quando o Conselho de Classe consegue refletir sobre os índices de desempenho, 

sobre o espaço da coordenação pedagógica, sobre os projetos e demais atividades 

realizadas no âmbito da escola e das salas de aula, sobretudo com vistas às 

aprendizagens de todos, potencializa sua caminhada na direção da avaliação aqui 

defendida e consegue promover aprendizagens significativas. O Conselho de Classe 

insere-se como um colegiado potencializador da gestão pedagógica e democrática da 

escola. O Conselho de Classe reúne-se ordinariamente ao final de cada bimestre e 

extraordinariamente, sempre que convocado pela equipe gestora da escola. 

No CED 16, desde o ano de 2018, o Conselho de Classe bimestral conta com a 

participação dos estudantes. Os representantes de turma, professores, Serviços de Apoio 

e o Supervisor Pedagógico participam desse espaço colegiado, que é registrado em ata 

específica anexa preenchida pelo professor orientador. O Conselho de Classe é presidido 

pela coordenação pedagógica. 

Neste espaço avalia-se o trabalho de todos os envolvidos no processo de 

aprendizagem dos estudantes de cada turma. O desempenho da turma em seus diversos 

aspectos e o desempenho de cada estudante, além das aulas e do trabalho de cada 

professor com a turma, bem como a frequência, pontualidade e aspectos relacionais que 

prejudiquem o processo de aprendizagem. 

O Conselho de Classe ordinário das turmas EJA Interventiva I e II e das Classes 

Especiais não conta com a participação dos estudantes. O registro é feito na ata da 

escola. Participam todos os professores regentes das turmas citadas, a coordenação 

pedagógica, o supervisor pedagógico e os Serviços de Apoio. São tratados assuntos 

relativos ao desempenho da turma e de cada estudante, alterações na adequação 

curricular, possibilidades de avanço ou inclusão no ensino regular, situações de saúde 

mental dos estudantes, frequência, pontualidade, aspectos relacionais e 

acompanhamento familiar. 

O Conselho de Classe extraordinário acontece sempre que se percebe que 

alguma turma está com problemas mais pontuais: indisciplina, apatia, problemas 

relacionais, cabulações etc. Nestes conselhos, reúnem-se além dos atores do Conselho 

de Classe ordinário, os responsáveis pelos estudantes. Há um envolvimento de todos nas 

decisões e a responsabilização de cada membro no processo de aprendizagem, trazendo 

a consciência e o consenso da importância do estudo e da função social da escola. O 
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registro é feito na ata da escola e todos assinam. 

 
 
Avaliação Institucional da Unidade Escolar 

 

A avaliação institucional será feita ao final de cada semestre, pela Equipe Gestora, 

através de pesquisa feita nas reuniões de pais, com os representantes de turma e com os 

profissionais da escola, nas coordenações coletivas. Além disso, terá como objetivo a 

avaliação processual e não apenas o produto final. 

 
 

XI. Organização Curricular 
 

 
O ano letivo de 2022 no Ced 16 iniciou-se com muitas dificuldades, visto que a 

maioria dos professores são contratos temporários. O contingente de efetivos é muito 

pouco e muitos assumiram cargos de gestão. Sendo assim, a reorganização curricular 

não aconteceu de forma planejada, pois não foi possível realizá-la na semana pedagógica 

conforme o almejado. Foi criada uma Sala de Coordenação no Google Sala de Aula a fim 

de compartilharmos os Planejamentos Curriculares. Os professores foram chegando aos 

poucos e muitos ainda não tinham feito o curso do Novo Ensino Médio e do Projeto de 

Vida e não entendiam a dinâmica de implementação e os novos conceitos. 

Dessa forma, os planejamentos curriculares e a escolha das eletivas foram 

realizados de forma gradual levando em consideração os conteúdos essenciais e 

fundamentais a serem trabalhados no período pós-pandêmico. A escolha das eletivas e 

dos projetos a serem desenvolvidos durante o ano letivo priorizou os quatro eixos 

estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção 

sociocultural e empreendedorismo. Outro ponto preponderante é a aplicação de temas de 

redação sobre direitos humanos, sustentabilidade, cidadania, ética, educação e 

diversidade. 

 

XII. Plano de Ação para Implementação do Projeto Político-Pedagógico  

 

Gestão Pedagógica e de resultados educacionais 

Objetivos e estratégias: 

- Efetivar o planejamento coletivo nas coordenações coletivas ou por área; 
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- Orientar e implementar o Conselho de Classe participativo; 

- Fazer reuniões com os estudantes faltosos, com a presença dos responsáveis, 

apresentando índices de faltas, aproveitamento, orientando sobre o sistema 

presencial e a importância da frequência para o bom rendimento e exercício 

das potencialidades dos estudantes; 

- Reunir mensalmente os representantes de turma com o SEAA, SOE e o 

supervisor pedagógico a fim de dirimir situações de conflito, importunações, 

questões de indisciplina e orientações às turmas; 

- Organizar grupos de monitoria de alunos, orientados pelo SEAA, 

supervisionados pelo professor regente, intra classe, com vistas ao 

atendimento de estudantes com dificuldades de aprendizagem; 

- Efetivar o sistema de recuperação paralela através da monitoria de estudantes, 

de trabalhos de pesquisa, avaliações, a partir do 2º bimestre, durante os 3 

bimestres letivo; 

- Valorizar práticas exitosas do corpo docente e discente através de 

reconhecimento público, exposição de trabalhos e de premiações; 

- Implementar um sistema avaliativo planejado coletivamente que desperte no 

estudante a necessidade de se aprimorar, observando resultados pessoais e 

da turma; 

- Divulgar índices de frequência e de aproveitamento dos estudantes, seja 

individualmente ou por turma, a fim de buscar estratégias para a melhoria 

desses índices; 

- Coibir as cabulações conscientizando o corpo docente e discente sobre a 

função social da escola, fazendo reuniões individuais com estudantes e 

responsáveis no SOE e aplicando sanções, conforme regimento, aos 

estudantes que insistirem nesta prática. 

- Realizar Conselhos de Classe extraordinários com as turmas que apresentam 

alto índice de indisciplina e desrespeito aos professores, com a presença dos 

responsáveis para intervenções em todos os níveis; 

- Orientar os estudantes que apresentam um desempenho acadêmico 

insatisfatório, fomentando hábitos de estudo e incentivando-os a explorar seu 

potencial; 

- Organizar estudos quinzenais com o corpo docente sobre avaliação, função 

social da escola, disciplina, documentos oficiais e outros; 

- Fomentar a prática de trabalho com projetos, incentivando o trabalho  coletivo e 
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de pesquisa entre os professores e estudantes; 

- Estruturar meios de divulgar e incentivar o talento artístico e as ideias dos 

estudantes; 

- Aproximar e incentivar o respeito e a boa convivência entre todos os sujeitos da 

comunidade escolar; 

- Oportunizar passeios educativos com os estudantes, garantindo acesso ao 

patrimônio cultural e artístico do DF; 

- Promover a inclusão e o respeito às diferenças; 

- Promover ações que viabilizem um ambiente mais acadêmico e acolhedor na 

escola; 

- Desenvolver ações sustentáveis e de conservação do patrimônio público. 

 

Metas:  

- Efetivar intervenções pedagógicas a fim de priorizar a aprendizagem, 

melhorando o rendimento dos estudantes em 50%, ao longo do ano letivo. 

- Implementar um sistema avaliativo planejado de forma coletiva e 

interdisciplinar, com o propósito de melhorar o índice de reprovação em 40%, 

ao longo do ano letivo. 

- Promover ações pedagógicas que incentivem a participação em, pelo menos 

70%, dos alunos nos processos seletivos em instituições de ensino superior 

público e privadas, ao longo do ano letivo. 

- Implemetar o projeto interventivo de forma escalonada, ou seja, ao longo dos 3 

anos do ensino médio, a fim de suprir os prejuízos pedagógicos oriundos da 

pandemia. 

 

 
Gestão Participativa e de Pessoas 
 

Objetivos e estratégias: 
 
- Valorizar sempre a contribuição dos sujeitos, envolvidos no processo 

educativo, criando um ambiente agradável e motivador; 

- Dar oportunidade a cada indivíduo de revelar seu potencial, assumir 

compromissos e sentir-se responsável pelos resultados alcançados; 

- Lançar políticas de inclusão e integração que favoreçam alunos, funcionários e 

comunidade; 

- Tomar decisões compartilhadas e comprometidas com a coletividade; 
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- Compreender como acontece a prática pedagógica no interior da escola, 

avaliar os resultados e redirecionar, sempre que necessário, as atividades que 

serão desenvolvidas no decorrer do ano letivo e, também, o processo 

avaliativo adotado por todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem; 

- Promover jogos interclasses e participar dos jogos escolares, que contribuem 

para o desenvolvimento físico e mental dos estudantes; 

- Estimular competições sadias, onde todos sentem-se colaboradores e 

produzem algo significativo; 

- Estimular e garantir relações dialógicas, momentos de escuta sensível e 

mediações de conflitos. 

 

Metas: 

- Em função dos prejuizos socioeconômicos oriundos da pandemia, realizar 

atividades de integração, tanto com o corpo docente quanto com o corpo 

discente, para estabelecer melhorias, em torno de 90%, no relacionamento 

interpessoal dentro da instituição. 

 
 
Gestão Administrativa e Financeira 
 

Objetivos e estratégias: 
 
- Utilizar os recursos do PDAF E PDDE de forma autônoma, democrática e 

consciente; 

- Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias com o Conselho Escolar para 

decidir sobre o uso dos recursos; 

- Garantir subsídios para os projetos pedagógicos com vistas a incentivar a 

pesquisa e o avanço das aprendizagens; 

- Ouvir e atender os anseios docentes e discentes na melhoria dos espaços, 

salas e materiais tornando o ambiente mais acolhedor, funcional e com uma 

estética agradável; 

- Garantir a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais em toda a 

escola; 

- Aplicar os recursos de forma equitativa atendendo, dentro do possível a 

necessidade de todos; 

- Fazer a prestação de contas periodicamente; 

- Planejar os gastos e promover a cultura de economia a fim de evitar 
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desperdícios; 

- Adequar os espaços físicos para atender as necessidades de pesquisa dos 

estudantes do ensino médio, redirecionando espaço para laboratório de 

ciências; 

- Transferir o espaço da secretaria da escola a fim de garantir a segurança de 

todos e um melhor atendimento à comunidade; 

- Adquirir equipamentos para subsidiar os espaços da escola; 

- Revitalizar os diversos espaços da escola; 

- Publicizar todos os procedimentos e informações entre os servidores sobre 

questões administrativas; 

- Observar e cumprir os prazos para despacho de 

processos e entregas de documentos; 

- Garantir o cumprimento de horários e assinatura das folhas de ponto dos 

funcionários; 

- Criar um canal de comunicação eficaz entre os servidores e o supervisor 

administrativo; 

- Acompanhar o trabalho das merendeiras; 

- Garantir a higiene e a quantidade de lanche que atenda a todos os estudantes; 

- Acompanhar e garantir a higiene do depósito de alimentos e da cantina da 

escola; 

- Tomar medidas de economia de papéis e materiais de uso coletivo; 

- Atender a comunidade escolar na secretaria de forma profícua; 

- Garantir que os prazos para entrega dos diários seja cumprido; 

- Observar  e erradicar erros na documentação dos estudantes e nos 

diários. 

 

Metas: 

- Gerir os recursos finaceiros da escola de forma 100% transparente com a 

comunidade escolar. 

 

PLANO DE AÇÃO NA GESTÃO ESCOLAR – 2022  
 

JUSTIFICATIVA 

Entendemos que planejar em sentido amplo è um processo que "visa dar respostas a um 

problema, estabelecendo fins e meios que apontem para sua superação, de modo a atingir 
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objetivos antes previstos, pensando e prevendo necessariamente o futuro", mas considerando as 

condições do presente, as experiências do passado, os aspectos contextuais e os pressupostos 

filosóficos, culturais, econômicos e político de quem planeja e com quem se planeja. Planejar é 

uma atividade que está dentro da educação, visto que esta tem como características básicas: 

evitar a improvisação, prever o futuro, estabelecer caminhos que possam nortear mais 

apropriadamente a execução da ação educativa, prever o acompanhamento e a avaliação da 

própria ação. “Planejar e avaliar andam de mãos dadas” (LIBÂNEO, 1992, p.221). 

A partir dessas questões o entendimento do conceito de participação, do trabalho 

associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo 

sobre elas em conjunto, deve ser o eixo norteador das ações propostas. 

 
OBJETIVOS GERAIS 
 
- Promover a atuação conjunta dos profissionais da escola nos diferentes turnos. 

Desenvolver ações coletivas no sentido de superação dos problemas. 

- Garantir uma educação de qualidade, como um direito inalienável do educando. 

- Promover o diálogo aberto escola-família na solução dos problemas com vistas  as 

sugestões no intercâmbio das relações. 

- Contribuir para uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da 

escola. 

- Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo docente, 

alunos e pais no sentido de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua 

melhoria. 

- Promover avaliações no sentido de coletar dados dos níveis de aprendizagem  dos 

alunos. 

- Desenvolver ações para superar os níveis de aprendizagem em que o aluno se 

encontra em cada série. 

- Cumprir as metas estipuladas nesse plano e seguir as orientações dos documentos 

que norteiam a escola. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Acompanhar e subsidiar a implementação no Novo Ensino Médio em seus  aspectos 

pedagógicos e administrativos. 

- Subsidiar o corpo docente na elaboração e implementação do planejamento anual, 

propondo alternativas metodológicas a partir de reflexões coletivas. 

- Promover encontros e reuniões com temas relevantes identificados a partir da 

observação e análise da realidade escolar que efetivem a proposta pedagógica da 

escola - reunião pedagógica. 
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- Estimular o uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola. 

- Apoiar e subsidiar a elaboração e implementação de projetos desenvolvidos. 

- Analisar e refletir sobre o sistema de avaliação promovendo ações de melhoria no 

processo ensino aprendizagem. 

- Elaborar um conselho de classe participativo que forneça dados e informações 

relevantes no processo de ensino e aprendizagem, bem como colher dados e 

informações significativas que subsidiem o trabalho com o educando. 

- Acompanhamento da frequência escolar, de forma a assegurar a permanência dos 

estudantes e diminuir a evasão escolar. 

- Desenvolver confiança da criança no ambiente da instituição; Favorecer um ambiente 

seguro e acolhedor; 

- Incentivar o respeito mútuo para com o outro, respeitando as diferenças de grupo 

(visando a construção de um futuro cidadão crítico e humanizado); 

- Desenvolver aprendizagem assegurando os direitos e objetivos de aprendizagem de 

cada aluno; 

- Observar o enfrentamento das fragilidades e as metas/objetivos estabelecidos pela 

escola e buscar ações para solucioná-los junto ao corpo docente. 

- Acompanhar o trabalho pedagógico da coordenação pedagógica mediante a análise do 

planejamento semanal, projetos e demais registros. 

- Incentivar a formação continuada; 

- Garantir que o trabalho da equipe pedagógica esteja em conformidade com o currículo 

em movimento do Novo Ensino Médio com o PPP do CED 16. 

- Acompanhar o desenvolvimento das ações pedagógicas em sala de aula; Observar e 

acompanhar o processo de inclusão em sala de aula; 

- Organização do atendimento educacional especializado (AEE/SEAA/Orientação 

Educacional) para estudantes com necessidades especiais, altas habilidades e 

transtornos globais do desenvolvimento; 

- Organização do conselho de classe participativo (antes, durante e depois);  

- Organizar festas, vivências e saídas orientadas em atividades pedagógicas; 

- Estimular a participação dos docentes em cursos promovidos pela Secretaria de 

Educação; 

- Incentivar os pais a participarem das reuniões pedagógicas. 

 

O PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO : 
 
 
- Desenvolver com a Equipe momentos de discussão sobre como melhorar e resolver  os 

problemas que surgem no decorrer do dia a dia. 



47 
 

- Trabalhar de forma interdisciplinar os componentes curriculares da proposta pedagógica 

da escola. 

- Explicar e compreender os procedimentos de Avaliação e Incentivar a participação dos 

pais na escola. 

- Envolver a participação dos pais no PPP; 

- Planejar, promover, orientar ações que visem a qualidade de ensino e a preparação dos 

profissionais que nele estão inseridos. 

- Fazer a conservação e manutenção da estrutura física, sempre que necessário; 

- Adquirir materiais de apoio aos serviços de: Cozinha, Didático Pedagógico. 

- Melhorar o espaço físico das salas de aula propiciando um ambiente favorável ao 

conhecimento; 

- Aplicar e acompanhar os recursos de forma a buscar resultados satisfatórios; 

- Presar e conscientizar toda a comunidade escolar, pela conservação dos bens e 

patrimônio da Instituição; 

- Desenvolver estratégias para melhor atender ao público que permeiam na Instituição. 

- Buscar estimular a participação da comunidade em reuniões bimestrais com os pais 

e/ou responsáveis. Para que as famílias tenham conhecimento das principais 

concepções adotadas pelo corpo institucional, é realizar a divulgação da Proposta 

Pedagógica e do Regimento Escolar, possibilitando o acompanhamento e avaliação da 

sua execução. 

- Mobilizar os professores para as mudanças que irão surgir na efetivação das propostas 

dentro da escola. 

- Rever práticas pedagógicas de ensino-aprendizagem 

- Acompanhar junto ao professor as Adaptações curriculares para os alunos com 

necessidades especiais 

- Promover ações para Diminuir o índice de indisciplina tomando a escola mais atrativa 

- Valorizar o professor pelo empenho e dedicação. 

 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 
 
- Promover Palestras e encontros com temas de interesse educativo. 

- Orientar as famílias sobre os procedimentos dos pais e da escola na melhoria do 

rendimento escolar do aluno. 

- Informar os responsáveis pela frequência escolar, e suas responsabilidades, bem como 

avaliar os a dados com vistas a sua melhoria e encaminhar os casos de infrequencia 

ao conselho tutelar. 

- Promover ações culturais que aproximem a família da escola. 

- Estimular o dialogo aberto na solução de problemas, com vistas as sugestões de 
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melhorias de relacionamento com família\escola escola\pais alunos\professores. 

 

ESTRATÉGIAS 
 
- Reuniões Pedagógicas Previstas no calendário para estudo e reflexões com os temas 

Necessários. 

- Reuniões coletivas semanais com os professores para discutir sobre o planejamento 

pedagógico e administrativo. 

- Acompanhamento dos registros de classe e do efetivo planejamento. Reuniões 

quinzenais com a equipe. 

- Conselho de classe. 

- Acompanhamento do cumprimento da coordenação pedagógica (individual, coletiva e 

por área). 

- Ampliar o acervo bibliográfico. 

- Aquisição de matérias e acervos didáticos pedagógicos. Projetos interdisciplinares. 

- Passeios e visitas a espaços culturais de cunho pedagógico. Promover momentos 

literários e apresentações artísticas. 

- Construção de cronograma para organização e distribuição dos projetos e das datas 

comemorativas, para que não sobrecarregue as turmas/professores. 

- Orientações pedagógicas para dar continuidade e implementação dos professores e 

das atividades a serem desempenhadas. 

 

Prazo para execução das atividades: Ao longo do ano letivo 

 

LINHAS BÁSICAS DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  DA ESCOLA 

 

O Centro Educacional 16 procura construir através da transmissão de conhecimentos 

uma educação sólida, propiciando a todos os educandos a sua valorização pessoal e a valorizar e 

respeitar as diferenças individuais. Procura-se incentivar e desenvolver nos educandos um espírito 

de equipe, onde se trabalha em conjunto com os professores, pais, Conselho Escolar e a 

comunidade em geral, bem como com ações de projetos realizados através de parcerias, visando 

auxiliar os educandos nas soluções de problemas sociais, tornando-os atuantes de maneira firme 

e decidida na formação de uma sociedade mais digna. 

No processo pedagógico, temos vários momentos importantes. Inicialmente podemos 

analisar o planejamento, com seu caráter metódico e rigoroso. Ao se planejar, é necessário 

termos clareza da direção que seguimos, e se queremos seguir numa direção diferente da 

hegemônica. Planejar é uma ação política e técnica que exige, portanto, análise crítica do 

professor, de suas ações e de suas intenções. 
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Para que esta forma de agir possa ser incorporada aos hábitos pedagógicos do 

educador, faz-se necessária uma formação inicial de qualidade e uma formação continuada que 

considere a necessidade de formação constante e complementar ao longo da vida profissional e 

pessoal de cada um. 

A construção do PPP é resultado de um processo democrático de decisões que se 

preocupa em definir uma forma de organização do trabalho pedagógico, tentando assim, 

administrar da melhor forma possível os conflito se as dificuldades presentes na Escola. O 

resultado destas discussões coletivas teve como consequência a concepção filosófica e 

concepção pedagógica desta escola deixando claro para todos os envolvidos no processo 

educativo a importância de se entender o sentido geral que norteia o conjunto de ações. Um 

objetivo geral, expressão de uma intencionalidade coletiva, que certamente, virá a conferir ao 

processo educativo a perspectiva de unidade e coerência. 

Na Gestão Democrática buscam-se diferentes maneiras de conseguir a participação  mais 

ativa dos pais e demais membros da comunidade escolar no cotidiano da instituição, através das 

reuniões gerais da instituição, das reuniões do Conselho Escolar. 

 
 
 

XIII. Plano de Ação Específicos da Unidade Escolar 
 

 
Coordenação Pedagógica 
 
A coordenação pedagógica do Ced 16 tem um grande desafio no ano de 2022. A 

implementação do Novo Ensino Médio. Estamos vivenciando um momento de adaptação 

com muitas novidades e dificuldades. Os professores estão aprendendo na prática, 

portanto, faz-se necessário um plano de ação que atenda as necessidades e as 

expectativas dos professores e dos alunos. Sendo assim, o foco central será o 

engajamento dos professores nos objetivos de aprendizagem e na prática pedagógica 

vivenciada e compartilhada. 

Vale ainda acrescentar que as fragilidades evidenciadas nas avaliações 

diagnósticas realizadas pelos alunos serão o ponto inicial para o resgate dos descritores a 

serem trabalhados. Assim como atividades que visem à socialização, o respeito e à 

saúde física e mental da comunidade escolar. 

Ações: 

- Tornar o ambiente da coordenação pedagógica um espaço de acolhimento, 

reflexão e estudo; 

- Motivar o grupo de professores a desenvolverem práticas 

interdisciplinares; 
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- Incentivar professores da mesma área de conhecimento a 

planejarem os conteúdos de forma compartilhada; 

- Divulgar modelos de planejamentos compartilhados; 

- Conscientizar os professores sobre a importância da organização do trabalho 

pedagógico; 

- Sensibilizar os professores em relação a um melhor aproveitamento do material 

didático; 

- Incentivar professores e alunos a frequentarem a biblioteca a fim de os 

tornarem leitores assíduos; 

- Promover ações que viabilizem os professores a aplicarem as mesmas 

atividades avaliativas nas áreas de conhecimento afins; 

 

Objetivos: 

- Facilitar o processo de implementação do Novo Ensino Médio; 

- Direcionar atividades interdisciplinares que visem o desenvolvimento de 

habilidades e competências; 

- Executar o Projeto Interventivo; 

 

Estratégias: 

- Promover a inclusão e o respeito às diferenças; 

- Organizar estudos com o corpo docente sobre avaliação, função social da 

escola, disciplina documentos oficiais e outros; 

- Fomentar a prática de trabalho com projetos, incentivando o trabalho coletivo e 

de pesquisa entre os professores e estudantes; 

- Divulgar modelos de planejamentos compartilhados; 

- Divulgar os livros didáticos do Novo Ensino Médio que apresentam atividades 

integradoras das áreas de conhecimento; 

- Alimentar a plataforma Sala de Coordenação do Google Sala de Aula com 

textos e vídeos motivadores que auxiliem a prática docente; 

- Fazer reuniões coletivas na biblioteca para a divulgação do material didático e 

paradidático; 

- Priorizar projetos interdisciplinares que envolvam todas as áreas do 

conhecimento; 

- Disponibilizar o material didático que atenda as demandas e exigências do 

corpo docente; 
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Cronograma: Ano letivo de 2022 
 
 
Responsáveis: Alessandra Patrícia Fernandes de Almeida, Ana Luisa de 

Oliveira, Ellen Cristina Bastos Carvalho, Wesley Dias dos Santos e Wellington Nascimento 

do Santos. 

 
 

Conselho Escolar 
 
Em virtude do período de pandemia, da transferência de profissionais e da conclusão do 

Ensino Médio dos estudantes que compunham o Conselho Escolar, este está inativo até que haja o 

período de eleições. 

 

 
Serviços Especializados 

 
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA 

 

Plano de Ação 2022 

 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 

UNIDADE ESCOLAR: CED 16                                                      TELEFONE: 39016914 

PSICÓLOGA RESPONSÁVEL: FUNÇÃO SEM O PROFISSIONAL         MATRÍCULA SEEDF:                CRP:  

PEDAGOGA RESPONSÁVEL: Fernanda Fantini Vieira de Souza           MATRÍCULA SEEDF: 24973-4                      

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR (x) MATUTINO (x) VESPERTINO (x) NOTURNO 

Eixo: Enfrentamento das situações de violência, vulnerabilidade social e promoção de saúde 

mental. 
Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 
● Utilização do instagram 
para divulgar reflexões que 
representam as minorias 
sociais, bem como temas 
relevantes para o 
desenvolvimento integral da 
comunidade escolar; 
● Utilização de textos e 
intervenções durante as 
coletivas que questionem 
preconceitos; 
● Levantamento da 
percepção dos estudantes 
sobre vivências e conceitos 
de preconceitos por meio de 

● Prevenir situações 
discriminatórias; 
● Informar sobre as leis que 
resguardam os direitos dos 
cidadãos e protegem de 
ataques verbais e físicos; 
● Questionar preconceitos que 
aparecem no cotidiano escolar 
● Instigar reflexões e 
proposições a respeito de 
questões vivenciadas pelos 
estudantes; 
● Divulgar trabalhos e figuras 
públicas representativas das 
diversidades 

● Postagens e enquetes no 
instagram em datas 
comemorativas 
● Projeto SESC Cidadania 
com os estudantes temas - 
Saúde Mental, Relações 
Interpessoais e Perspectivas 
para Inserção no Mundo do 
Trabalho; 
● Projeto SESC Cidadania 
com os responsáveis pelos 
estudantes especiais com os 
temas: Relação Família e 
Escola, Autocuidado do 
Cuidador, Desconectar e 

● A avaliação 
será feita 
através da 
observação das 
ações, 
comentários, 
curtidas. 
● Avaliação e 
engajamento 
dos 
participantes; 
● Observação 
das relações e 
mudanças nas 
relações no 
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Eixo: Coordenação Coletiva 
Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 
● Mediação estética de 

acordo com demandas 
observadas 
anteriormente 

● Escuta da percepção 
dos participantes 

● Levantamento de 
reflexões que se 
fizerem necessárias 

● Acolhimentos 
intencionais; 

● Propostas e 
planejamento de 
projetos ou ações 
pontuais nas turmas; 

● Mediações e busca de 
soluções coletivas. 

● Convidar parceiros para 
formações. 

● Proporcionar um espaço de 
escuta e acolhimento a 
questões que surgem no 
cotidiano escolar 

● Identificar e ajudar a 
construir soluções coletivas 
para problemáticas 
apontadas pelo grupo. 

● Fomentar os benefícios do 
trabalho coletivo e 
interdisciplinar; 

● Auxiliar os professores nas 
relações com os estudantes 
e na prática cotidiana; 

● Buscar estratégias para 
distensionar o ambiente; 

● Fomentar a formação 
continuada 

● No início das coletivas; 
● Após os Conselhos de 

Classe; 
● Coletivas de formação com 

convidados, conforme a 
necessidade evidenciada; 

● Observação 
da 
participação 
e da 
avaliação do 
corpo 
docente 
desses 
momentos; 

● Observar o 
feedback 
das ações 
propostas; 

● Observar a 
avaliação 
dos 
estudantes 
em relação 
às aulas. 

 

Eixo:  Mapeamento Institucional 
Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

● Observar as demandas 
que forem surgindo 

● Registrar situações que 

● Observar como as reuniões 
são conduzidas, a 
receptividade dos assuntos 

● Semanalmente  
● Meses de março e abril 
● Diariamente 

● A avaliação 
será feita a 
partir dos 

reuniões com os 
representantes e grupo de 
apoio e conversas em sala 
de aula; 
● Levantamento de casos 
especiais dos estudantes 
(trabalho, gravidez, saúde, 
outros). 
● Escuta dos 
representantes e estudantes 
e reflexões para dirimir 
situações de conflito; 
● .Atuação junto a gestão 
nas situações de conflito ou 
vias de fato entre estudantes 
e professores; 
● Ações voltadas ao 
empoderamento dos 
estudantes a identificar e 
enfrentar situações de 
violência. 
● Ações diretas nas salas 
de aula, a fim de evidenciar 
ações afirmativas, 
possibilitar a fala e propor 
soluções pacíficas; 
● Convidar pessoas para 
formações com os 
estudantes e professores 

● Agregar estudantes em 
sofrimento ao grupo de apoio; 
● Fomentar práticas inclusivas 
e relações dialógicas; 
● Formar parcerias para 
formações, 
● Dar visibilidade e possibilitar 
a fala de todos. 
 

 
 

 
 

Brincar; Alimentos sem 
sobras; 
● Formação com 
professores: Lidando com as 
Emoções no processo 
ensino/aprendizagem; 
● Formação com professores 
Uma história sem fim: 
Reflexões sobre o cotidiano 
escolar e a saúde mental 
● Acolhimentos intencionais 
com os professores nas 
coletivas; 

espaço escolar 
e virtual; 
● Observação 
da diminuição 
de situações 
conflituosas no 
espaço escolar. 
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exijam intervenção. 
● Fazer reflexões sobre 

os processos de 
ensino-aprendizagem. 

● Propor ações e 
formações que forem 
pertinentes.  

● Pesquisa através de 
formulários abordarão 
questões emocionais, 
sociais, condições de 
acesso, opiniões e 
sugestões 

● Acompanhar os grupos 
de whatsapp dos 
representantes, da 
equipe pedagógica e 
dos professores. 

● Divulgar informações e 
conteúdos de temas 
relevantes nos grupos e 
no Instagram. 

● Direcionar demandas 
aos profissionais 
adequados. 

tratados, os impactos das 
pautas e suas discussões, 
conhecer o grupo de 
professores e suas 
concepções de ensino-
aprendizagem, levantar 
necessidades de formação. 

● Enviar formulários para 
professores e estudantes 

● Coletar dados para o 
planejamento de ações e 
intervenções 

● Tabular e apresentar dados 
para conhecimento da 
realidade,reflexão e 
planejamento e busca de 
soluções 

● Identificar problemas de 
comunicação quando 
ouverem e propor  possíveis 
soluções com o grupo. 

● Auxiliar a equipe pedagógica 
na resolução de problemas e 
na resposta de questões 
levantadas no grupo a 
respeito do cotidiano 
escolar. 

registros e 
nas reuniões 
coletivas ou 
conselho de 
classe. 

● A avaliação 
será 
propositiva 
no momento 
de 
apresentaçã
o dos dados. 

● A avaliação 
será feita 
através da 
observação 
desse 
espaço de 
comunicaçã
o e sua 
funcionalida
de e através 
dos 
formulários. 

 

Eixo:   Formação Continuada, Assessoria ao Trabalho Docente e  Valorização do Trabalho 
Docente 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

● Identificar as 
necessidades de 
formação através de 
formulários, conversas 
com os profissionais e 
observações das 
reuniões coletivas 

● Promover momentos 
autoavaliações e 
estimular a avaliações 
dos discentes 

● Acolhimento após o 
conselho de classe do 
1ºbimestre 

● Mensagens no 
whatsApp 

● Divulgações no 
Instagram da escola 

● Espaço de trocas de 
experiência nas 
coordenações por área 

● Espaço de reflexão nas 
coletivas e conselhos 
de classe 

● Participar de 
discussões e tomada de 

● Realizar formações que 
contemplem lacunas de 
conhecimentos, habilidades 
e atitudes identificadas 
anteriormente. 

● Fomentar a formação entre 
os pares 

● Promover a reflexão das 
ações para recriá-las 

● Divulgar trabalhos exitosos 
● Divulgar talentos dos 

docentes fora da escola 
● Enviar mensagens de 

encorajamento, reforço 
positivo e propostas de 
trabalho no whatsApp 
pessoal dos professores 

● Promover espaços de 
escuta e troca de 
experiências 

● Produzir material 
pedagógico para uso dos 
professores 

● Manter o espírito de que é 
possível e de que o trabalho 
está em ascensão 

● Organizar a agenda de 
ações da semana . 

● Participar das reuniões 
semanais 

 
● Mês de abril e maio a 

Equipe de Apoio fez um 
momento de diálogo 
reflexivo com estudantes e 
professores sobre inclusão 
em sala de aula; 

● 18/05 e 25/05 Formação 
com Equipe de Altas 
Habilidades; 

● 20/05 Aulão com professor 
Reginaldo Veras 

● 02 e 03/06 SESC 
Cidadania - Saúde mental; 

● 15/06 Formação com 
coordenadora 
intermediária do SEAA - 
Lidando com as Emoções 
no processo de 
ensino/aprendizagem; 

● 27/06 Formação com o 
CEPAV Ceilândia sobre 
Abuso sexual e relações 
abusivas; 

● 09 e 12/08 - Relações 
Interpessoais SESC 
Cidadania; 

● 10/08 - Aulão sobre 
redação com Reginaldo 
Veras; 

● A avaliação 
é feita após 
a formação; 

● Observação 
da produção 
de materiais 
pedagógicos
, aulas  
participação 
nas 
formações. 
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 ● 09 e 11/11 - Perspectivas 
para inserção no mundo do 
trabalho SESC Cidadania; 

● 17/11 - Consciência Negra 
Murilo Mangabeiras  

● Ainda sem data Aulões de 
química e biologia; 

● Postagem de aulas e 
trabalhos desenvolvidos 
com os estudantes no 
Instagram; 

● Nos dias letivos temáticos 
trazer convidados; 

● Durante o ano 
 
 

Eixo: Trabalho de Protagonismo com Representantes de Turma 
Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

● Auxiliar os estudantes, 
orientando-os e 
formando para exercer 
a função de liderança e 
para o desenvolvimento 
de habilidades. 

● Fomentar ações de 
liderança positiva e de 
ações solidárias entre 
os discentes 

● Orientar o repasse de 
informações referentes 
ao contexto escolar e 
ao desenvolvimento de 
atitudes responsáveis 

● Qualificar a busca de 
informações e redes de 
apoio nas redes sociais 

● Contribuir para a 
parceria entre 
lideranças docentes e 
discentes 

● Fomentar o trabalho 
coletivo entre as 
lideranças discentes  

● Fomentar o protagonismo 
estudantil 

● Reduzir situações de conflito 
entre os estudantes. 

● Proporcionar ações de 
formação que se fizerem 
necessárias 

● Orientar sobre as atribuições 
e as formas de exercer essa 
função. 

● Escutar as demandas das 
turmas evidenciadas pelos 
representantes. 

● Construir soluções no 
coletivo. 

● Preparar e incentivar a 
participação no conselho de 
classe com proposições e 
contribuições acerca do 
trabalho docente. 

 
 

● Uso do whatsapp durante os 
dias letivos. 

● Reuniões mensais 
● Conselho de classe 

bimestral 
 

● A avaliação 
é feita após 
as reuniões 
por escuta 
dos 
participantes 
ou por 
formulários.o
u através da 
observação 
dos 
resultados  

 
 

 

Eixo:  Organização do Trabalho Pedagógico 
Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

● Participar de 
discussões e tomada de 
decisões das demandas 
que se apresentarem. 

● Fomentar reflexões de 
temas relacionados aos 
processos de 
ensinagem. 

● Atendimento e 
orientações aos 
representantes de 
turma; 

● Organizar a agenda de 
ações da semana . 

● Conhecer e contribuir com a 
demanda da Equipe 
Pedagógica, 

● Realizar a escuta sensível 
dos profissionais da equipe 
pedagógica 

● Contribuir para a 
organização do trabalho 
pedagógico 

● Planejar e intervir no 
planejamento dos espaços 
da coordenação coletiva, 

● Semanalmente, nas 
terças-feiras. 

 

● Através da 
observação 
dos 
resultados 
das ações e 
da avaliação 
dos 
docentes e 
discentes. 
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conselho de classe e outras 
reuniões 

● Produzir material 
pedagógico para os espaços 
de formação; 

● Avaliar as ações e propor 
novos movimentos 

● Publicizar ações da equipe 
pedagógica 

● Valorizar os profissionais da 
equipe pedagógica 

● Direcionar estudantes e pais 
para a OE, contribuindo com 
a busca ativa 

● Acolher demandas familiares 
e emocionais para 
encaminhamentos e 
intervenções da OE 

 
 

Eixo:  Conselho de Classe 
Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

● Planejamento e 
produção de materiais 
para o conselho de 
classe 

● Participação nos 
conselhos de classe. 

● Planejar o espaço do 
Conselho de Classe com o 
supervisor pedagógico; 

● Produzir materiais para o 
Conselho de Classe; 

● Escutar os professores a 
respeito das demandas de 
suas turmas e buscar 
propostas do coletivo. 

● Levantar reflexões a respeito 
do processo de ensino-
aprendizagem 

● .Escutar e empoderar a fala 
dos representantes de 
turma, estimulando as 
proposições; 

● Publicizar os dados do 
conselho de classe; 

● Apresentar os dados para os 
professores e 
representantes de turma 

● Propor, colher e observar a 
implementação de propostas 
de  intervenções com os 
docentes e os discentes  

● Bimestral 

● A avaliação 
acontecerá 
observando 
a melhoria 
no processo 
ensino-
aprendizage
m, no 
engajamento 
dos 
estudantes 
nas aulas e 
atividades, 
na 
satisfação 
dos 
docentes 
com o 
trabalho e 
nos 
resultados 
dos 
estudantes 

 

Eixo:  Acolhimento e grupo de Apoio com os estudantes 
Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

● Divulgação e convite 
direto a todos que 
quiserem participar do 
grupo de apoio; 

● Apresentar os acordos 
referentes ao sigilo e ao 
respeito a qualquer fala; 

● Salientar que o grupo é 
aberto e que não há 

● Propiciar  lugar de fala aos 
participantes; 

● Estimular o diálogo aberto e 
isento de julgamentos; 

● Fomentar discussões e 
proposições relativas aos 
problemas do nosso 
cotidiano; 

● Incentivar a boa convivência; 

● Encontros mensais; 
● Chamadas esporádicas 

para confecções de murais 
e outros; 

● Acolhimento individual 
sempre que necessário 

● Avaliar ao 
final de cada 
encontro; 

● Observar o 
engajamento 
e 
envolviment
o dos 
participantes
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hierarquia nesse 
espaço; 

● Promover o apoio entre 
os pares do grupo; 

● Acompanhar o grupo do 
whatsApp; 

● Promover ações 
concretas do grupo de 
apoio como: confecção 
de murais, convite a 
novos participantes, 
ações solidárias e de 
apoio aos pares. 

● Estimular a inteligência 
emocional; 

● Entender que há uma rede 
de apoio entre os 
participantes; 

● Estimular o protagonismo 
dos participantes; 

● Combater, de forma pacífica 
e reflexiva os preconceitos. 

; 
● Observar o 

crescimento 
do grupo 

 

Eixo:  Estudo de Caso 
Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

● Estudos de Caso Anual 
2022 

● Estudos de caso 
extraordinários relativos 
a qualquer situação de 
exclusão, inadequação 
ou insatisfação 

● Estudar casos específicos 
de estudantes com 
necessidades educacionais 
especiais ou em outra 
situação específica, 
analisando as possibilidades 
de enturmação para 
proporcionar melhores 
condições de 
desenvolvimento. 

● Estudar os casos 
extraordinários que surgirem 
ao longo do ano letivo. 

● Seguir o cronograma da 
estratégia de matrícula 
2022 

● Conforme o surgimento de 
demandas extraordinárias 

● .Observação 
da aceitação 
e adaptação 
dos 
estudantes 
aos 
encaminham
entos   e 
progresso 
escolar dos 
estudantes 

 
 

Eixo:  Planejamento EEAA 
Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

● Planejamento das 
ações da equipe com 
intencionalidade e 
partindo das reais 
necessidades 

● Identificar demandas. 
● Classificar as ações por 

prioridades 
● Planejar ações coletivas, 

como formações e reuniões 
que estiverem previstas. 

● Articular ações com outros 
profissionais da escola ou da 
rede sempre que 
necessário. 

 

● Semanal, após reunião 
com a equipe pedagógica 
ou sempre que necessário 

● Ao final da 
semana, 
com o 
levantament
o das ações 
que foram 
concluídas e 
o que ainda 
falta ser 
realizado, 
elencado os 
motivos para 
que isso 
acontecesse
. 

 

Eixo:  Qualificação do Espaço de Planejamentos e do Instagram da escola 
Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 
● Planejamento e 

execução de projetos e 
ações 

● Ressignificação do 
Instagram da escola 

● Dar suporte a ações e 
projetos dos professores 

● Divulgar as ações junto aos 
representantes e 
estudantes. 

● Elencar estratégias para 

● A medida que forem 
surgindo as ações e os 
projetos, no decorrer do 
ano letivo. 

● Mês de abril e maio a 
Equipe de Apoio fez um 

● Observar o 
engajamento
, 
participação 
nas 
formações, 
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● Produção e 
planejamento de lives e 
vídeos para o YouTube 

● Participar do 
planejamento das 
ações, quando 
solicitado. 

● Divulgar as ações 
referentes aos 
estudantes nos grupos 
de whatsapp e 
instagram, incentivando 
a participação de todos. 

● Incentivar a 
transdisciplinaridade 
durante as reuniões 
para o planejamento 
dos projetos. 

● Incentivar a 
participação dos 
estudantes na escolha 
de projetos que sejam 
relevantes. 

● Integrar escolas ao 
trabalho com lives, a fim 
de enriquecer e 
potencializar o canal da 
escola 

● Fortalecer e publicizar o 
trabalho docente 

● Abrir espaço de 
participação dos 
estudantes nas redes 
sociais da escola 

 
 

 

realização dos projetos. 
● Fomentar o trabalho 

coletivo. 
● Valorizar as ações exitosas. 
● Incentivar o protagonismo 

estudantil. 
● Ressignificar o espaço do 

Instagram 
● Produzir material de 

qualidade para as redes 
sociais 

● Realizar formações de 
qualidade para os 
professore e para os 
estudantes, com temáticas 
pertinentes; 

● Dar suporte aos 
coordenadores pedagógicos; 

● Produzir vídeos para o canal 
da escola no Youtube 

 
 
 

 

momento de diálogo 
reflexivo com estudantes e 
professores sobre inclusão 
em sala de aula; 

● 18/05 e 25/05 Formação 
com Equipe de Altas 
Habilidades; 

● 20/05 Aulão com professor 
Reginaldo Veras 

● 02 e 03/06 SESC 
Cidadania - Saúde mental; 

● 15/06 Formação com 
coordenadora 
intermediária do SEAA - 
Lidando com as Emoções 
no processo de 
ensino/aprendizagem; 

● 27/06 Formação com o 
CEPAV Ceilândia sobre 
Abuso sexual e relações 
abusivas; 

● 09 e 12/08 - Relações 
Interpessoais SESC 
Cidadania; 

● 10/08 - Aulão sobre 
redação com Reginaldo 
Veras; 

● 27/08- 2ª Festa Junina do 
CED 16 

● 09 e 11/11 - Perspectivas 
para inserção no mundo do 
trabalho SESC Cidadania; 

● 17/11 - Consciência Negra 
Murilo Mangabeiras  

● 09/12 - 2º Sarau Cultural 
DO ced 16 

● Ainda sem data Aulões de 
química e biologia; 

● Postagem de aulas e 
trabalhos desenvolvidos 
com os estudantes no 
Instagram; 

● Nos dias letivos temáticos 
trazer convidados; 

● Durante o ano 

redes sociais 
e avaliação 
do público. 

● Observar a 
repercussão 
das 
formações 
através do 
feedback de 
professores 
e estudantes 
em relação 
às aulas 

 

 

 
 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – Sala de recursos 
 
 

Escola: Centro Educacional 16 
Nome dos Profissionais da Sala de Recursos:  
Andreia Mendes de F. Souza 
Mary A. S. Vilasso 
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Objetivo Geral: 
 

 Alcançar de forma satisfatória cada aluno NEE; 

 Manter contato constante com os pais e/ou responsáveis pelos alunos ( reuniões, encontros , whatsapp) 

 Incentivar pais, responsáveis e alunos a conhecer e utilizar as redes sociais da escola ( facebook, 

instagram, youtube) para se interar sobre as noticias da escola; 

 Garantir que as individualidades de cada aluno NEE sejam reconhecidas e respeitadas; 

 Oferecer momentos de reflexão, conhecimento e ajuda pedagógica aos professores; 

 Incentivar práticas de avaliação mediada, buscando novas estratégias. 

 
Justificativa: 
 
Entendendo que todo aluno, NEE ou não, são únicos em suas particularidades, a escola deve ser o 
espaço preparado com instrumentos e pessoas adequadas a possibilitar o bom desenvolvimento pessoal 
e pedagógico do estudante. O Atendimento Educacional Especializado AEE/SR deve buscar, 
principalmente nesse momento PÓS pandemia COVID19, a reaproximação com o ANEE, ajudando-o a 
vencer os limites e barreiras, principalmente pedagógicas impostas pelo longo período de distanciamento, 
utilizando os recursos necessários a cada estudante garantindo assim, seu aprendizado. 
 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 
META 

 
AÇÃO 

 
AVALIAÇAO DAS 

AÇÕES 

 
CRONOGRAM A 

 
RESPON 

SÁVEIS 

 
 Conscientizar e 

sensibilizar a 
comunidade 
escolar quanto 
ao processo de 
inclusão, 
adaptações 
curriculares e 
avaliações dos 
ANEE. 

 
 Alcançar todos 

os profissionais 
da escola 

 
 Promover reuniões, 

apresentan do o 
trabalho da SR, os 
alunos atendidos. 

 
 Devolutivas 

recebidas 

 
 Sempre que 

necessário. 

 Ao longo do ano 
letivo 

 
 AEE, 

 alunos, 
profess
o res, 
Equipe 
gestora
, 
Equipe 
pedagó
g ica, 
SOE, 
SEAA, 

 demais 
funcion
á rios 
da 
escola, 
famílias
. 
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 Acolhimento / 
resgate da 
autoestima dos 
alunos. 

 

 Alcançar alunos 
e familiares. 

 

 Encontros em forma 
de rodas de conversa, 
palestras, vídeos de 
autoajuda, youtube. 

 

 Percepção da 
mudança de 
atitude pós 
retorno 
presencial; 

 Participação dos 
alunos nas 

 atividades 
propostas. 
 

 

 Durante o ano 
todo, reforçando 
durante os 
atendimento s da 
SR. 

 

 AEE 

 Profess
o res 

 Alunos. 

 Incentivar a 
participação 
efetiva dos 
ANEEs nos 
projetos, 
eventos, 
palestras, rodas 
de conversa da 
escola. 

 Alcançar 
100% de 
participação 
dos ANEE. 

 Incentivos à 
importância da 
presença do aluno 
nas atividades; 

 Auxiliar nas 
dificuldades que 
surgirem. 

 Participação; 

Apresentação; 

 Através de 
notas das 
disciplinas 
envolvidas. 

 Projetos 
bimestrais; 

 Eventos e 
atividades 
durante todo o 
ano. 

 AEE 

SEAA 

SOE 

 Equipe 

 Profess
o res 

 Alunos. 
 Contribuir para 

aquisição de 
novos 
conhecimentos, 
leis, 
atendimentos 
especializados, 
dicas de como 
trabalhar com o 
ANEE. 

 Levar 
informações 
atualizadas 
aos pais, 
professores e 
alunos. 

 Folhetos informativo s 
via WhatsApp 

 Apresentaç ão de 
slides, palestras. 

 Durante o ano 
letivo. 

 Coordenaçõ es 
coletivas; 

 Reuniões. 

 AEE 

 Profess
o res 

 Alunos 

Família. 



60 
 

 
 Desenvolver a 

oralidade, a 
leitura, a escrita, 
interpretação e 
produção de 
textos 

 
 Que o ANEE 

se torne cada 
vez mais 
independente 
no processo 
de ensino 
aprendizage 
m. 

 
 Leitura de livros, 

gibis, textos 
impressos e 
enviados em formato 
digital; 

 Assistir vídeos, 
documentár ios 
enviados pela SR; 

 Construção de textos 

a partir de temas, 

desenhos 
 (de acordo com a 

individualid ade de 
cada aluno). 

 
 Processual, 

contínua, 
acompanha- 
mento da 
realização das 
atividades. 

 
 Durante todo o 

processo / ano 
letivo através 
das 
devolutivas 

 (inclusive) via 
WhatsApp, 
áudios, vídeos. 

 
 AEE 

ANEE 

 
 Realizar 

cálculos 
matemáticos, 
situações 
matemáticas 
que envolvam a 
rotina diária dos 
alunos, 
trabalhar 
atenção, 
concentração. 

 
 Que o aluno 

se torne 
independente e 
possa realizar 
até mesmo 
pequenas 
compras no 
comércio 
local. 

 
 Atividades de adição, 

subtração, 
multiplicaçã o, 
utilizando encartes 
de mercados; 
simulação de 
situações problema, 
montagem de quebra 
cabeças, jogo da 
memória, tangram; 
Utilização das TAs. 

 
 Processual e 

contínua 
acompanhando 
a realização das 
atividades. 

 
 Durante o ano 

letivo 

 
 AEE 

ANEE 

 Encaminhar o 
aluno para os 
profissionais de 
saúde 
especializados. 

 Atualização de 
relatórios 
médicos. 

 Envio de relatórios 
pedagógico s; 

 Indicação de clínicas 
e médicos parceiros 
das Universidad es e 
Faculdades 

 

 Devolutiva dos 
profissionais de 
saúde e/ou 
pais. 

 A qualquer 
momento do 
ano letivo. 

 AEE 

 Profess
o res 

 SOE 

SEAA 

 Pais. 
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 Fazer 
mediação entre 
professor 
regente e 
professor 

 itinerante da 
SR/ DV e aluno; 

 Sala de 
Recursos Altas 
habilidades / 
Superdotação. 

 Buscar 
informações 
atualizadas de 
novas 

 formas de 
trabalhar com 
o aluno DV/BV. 

 Promover encontros 
entre SR/DV e os 

 professores regente; 

 Palestras para os 
professores com as 
professoras 
itinerantes da Sala 
de Recursos de 
AH/S; 

 Manter contato 
constante com os 
professores 

 

 Devolutiva dos 
professores. 

 Durante o ano 
sempre que 
houver 
necessidade 

 AEE - 
SRG 

 AEE - 
SR/DV 

 AEE - 
SR 
AH/S 

 Profess
o res. 

 Acompanhar o 
professor no 
preenchimento 
do formulário de 
adequação 
curricular. 

 Receber os 
formulários de 
adequação 
dentro dos 
prazos 
estipulados. 

 Reuniões nas 
coordenaçõ es 
individuais para 
apresentaç ão e 
explicação do 
formulário. 

 Entrega dos 
formulários via 
email. 

 Bimestral  AEE 

 Profess
o res 

 Supervi
s ão 

 Direção 

 Secreta
r ia. 

 Auxiliar o 
professor 
regente na 
adaptação de 
conteúdos e na 
elaboração de 
atividades e 
avaliações 
adaptadas. 

 Promover 
acessibilidad e 
pedagógica ao 
ANEE quando 
da realização 
das mesmas. 

 Junto com o 
professor, elaborar 
questões acessíveis 
de forma que o aluno 
tenha dependênci a 
na realização das 
mesmas. 

 Durante o 
processo 

 Ano letivo todo  AEE 

 Profess
o r 

 Aluno 

 

 
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – OE 

 

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) 
Educacional: Marina de Lima Sousa 

Araújo 

 
Matrícula: 

 
2429055 

 
Turno: 

 
DIURNO 

Pedagogo(a) - Orientador(a) 
Educacional: Matheus Maciel Nunes 

Resende 

 
Matrícula: 

 
2439018 

 
Turno: 

 
DIURNO 

Pedagogo(a) - Orientador(a) 
Educacional: Irioneide Alves Freire 

Carvalho 

 
Matrícula: 

 
2440105 

 
Turno: 

 
DIURNO 
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METAS: 

 
 

 
PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
 

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

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

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

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

integral do estudante. (2019, p. 30) 

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

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

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

visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, 

participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua 

cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

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

letivo: 

 

 
 

 

 
 
 

TEMÁTICA 

 
FUNDAMENT 

AÇÃO 
CURRICULAR  

 
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 
 

EIXO DE AÇÃO 

 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO d. Cid 

dan a 
DH 

 
Ed. 

iv 

rs d. 

d. 
Sus 
ten 

1. Combater os índices de evasão e infrequência na Unidade Escolar; 

2. Oferecer espaço de escuta ativa para alunos, professores e famílias; 

3. Fortalecer o trabalho da Orientação Educacional junto aos alunos, professores e 
famílias; 

4. Oportunizar aos alunos momentos de formação acerca de temáticas pertinentes ao 
desenvolvimento e necessidades do público atendido pela Unidade Escolar; 

5. Aprimorar a integração família e escola, por meio de atividades desenvolvidas na 
escola; 

6. Oportunizar momentos de reflexões durante as Coordenações Coletivas; 

7. Estabelecer parcerias com os demais setores da escola para atendimentos de casos 
específicos de alunos (Sala de Recursos e Pedagogo). 

8. Promover ações de estímulo a participação dos alunos no PAS(Programa de Avaliação 
Seriada) e ENEM(Exame Nacional do Ensino Médio). 
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Serviço de 
Orientação 
Educacional 

 
x 

 
x 

 
x 

Apropriação do documento da 
OP com descrição das funções 
do SOE para alunos, famílias e 
equipe educacional. 

Implantação da 
Orientação 
Educacional 

Primeira 
semana de 
fevereiro. 

 

   

Apresentação da equipe e 
explicação sobre o 
funcionamento da Orientação 
Educacional. 

 Primeira 
semana de 
fevereiro. 

 
Conhecend o o 
Público 

 
x 

 
x 

 
x 

Participação na Semana 
Pedagógica fazendo a escuta 
ativa das demandas dos 

Ações 
instituciona 

1ª Semana 
Letiva 

Escolar    docentes.   

 

   

Atendimento de alunos e 
família de forma individual e 
coletiva. 

 Ao longo do 
ano 

 

   

Reunião de apresentação da 
Equipe Gestora e Pedagógica 
a comunidade escolar. 

 09 de Abril 

Realização do Conselho de 
Classe Participativo junto aos 
estudantes. 

Bimestralme
nte 

Participação nas 
Coordenações Coletivas, 
fazendo a escuta das 
demandas manifestadas pelos 
professores. 

Semanalme
nte 

Inclusão 

x x x 

Intervenção em sala trazendo 
consciência aos alunos sobre 
respeitos as diferenças e 
inclusão ás pessoas com 
deficiência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 

Combate ao 
Abuso e 
Exploração 
Sexual 

x x  

Produção de folder informativo, 
adesivos, cartões e murais 
sobre a temática. 
Diálogo em sala sobre a 
temática contida no material 
produzido. 
Palestra a ser desenvolvida 
pela equipe do CEPAV. 

18 de Maio e 
Junho 

ENEM 

x x x 

Ação desenvolvida junto aos 
estudantes para incentivar a 
participação no ENEM. 

Maio 



64 
 

PAS, ENEM 
e Vestibulares 

x x x 

Desenvolvimento do Projeto 
Secretaria do Vestibular, que 
consiste na realização de 
palestras, mentorias e 
orientações visando a 
preparação dos estudantes 
para a participação do PAS, 
ENEM e Vestibulares. 

 
 
 
 
Ações Junto a 
Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

Saúde Mental 
e Emoções x x x 

Palestra a ser ministrada pela 
equipe do SESC e UNIEB. 

Junho 

Relações 
Interpessoai s x x x 

Palestra ser ministrada pela 
equipe do SESC. 

Agosto 

Cotidiano 
Escolar x x x 

Palestra sobre reflexões do 
cotidiano escolar e saúde 

Agosto 

 
   

mental a ser desenvolvida pelo 
SINPRODF 

  

Setembro 
Amarelo 

x x x 

Palestra sobre autocuidado e 
valorização da vida, folders e 
murais informativos, roda de 
conversa e entrega do laço 
simbólico da campanha 
Setembro Amarelo. 

Setembro 

Dia Nacional 
de Luta das 
Pessoas com 
Deficiência x x x 

Atividades na quadra para 
vivência das dificuldades de 
pessoas com deficiência e 
entrega de mensagem 
impressa. Desenvolvimento de 
oficina específica com as 
classes especiais. 

Setembro 

Prevenção e 
Combate ao 
Câncer de 
Mama 

x  x 

 
Momento de reflexão e 
conscientização sobre o câncer 
de mama. 

Outubro 

Prevenção e 
Combate ao 
Câncer de 
Próstata 

x  x 

 
Momento de reflexão e 
conscientização sobre o câncer 
de próstata. 

Novembro 

Escuta Ativa 
Individual x x x 

Atendimento da OE aos 
estudantes que procuram por 
escuta ativa. 

 
Ações junto aos 
estudantes 

Ao longo do 
ano letivo 
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Acolhida do 1º 
ANO ao Novo 
Ensino Médio x x x 

Atividade pela equipe 
pedagógica para explicar sobre 
o funcionamento do Novo 
Ensino Médio. 

Fevereiro 

Combate a 
Evasão 

x x x 

Identificação dos estudantes 
infrequentes visando a busca 
ativa por meio de ligações 
telefônicas e mensagens via 
WhatsApp para 
conscientização das famílias 
sobre a frequência escolar. 

Ao longo do 
ano letivo 

Perspectiva s 
para Inserção 
no Mundo do 
Trabalho 

x x x 

Palestra a ser desenvolvida 
pelo SESC 

Novembro 

II Sarau do 
CED 16 

x x x 

 
Proporcionar aos professores 
materiais para fundamentar o 
trabalho no SARAU 
LITERÁRIO, bem como auxiliar 
na organização. 

Ação em Rede Dezembro 

Estudantes 
Infrequentes x   

 
Notificação ao Conselho 
Tutelar dos estudantes 
infrequentes. 

Sempre que 
houver 
necessidade 

Suspeita de 
Violência ou 
Negligência( 
Art. 136 ao 
262-ECA) 

 x  

 
Notificação ao Conselho 
Tutelar 
– Grupo 18 de Maio. 

Sempre que 
houver 
necessidade 

Acompanha 
mento de 
Alunos com 
Necessidad es 
Educacionai s 
Especiais 
Incluídos no 
Ensino 
Regular. 

 x  

 
Parceria com a sala de 
recursos. 

Ao longo do 
ano letivo 
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1. Produção de Relatórios Bimestrais de alunos identificados e ações feitas, bem como 

registro do retorno desse estudante; 

2. Registrar atendimentos realizados, datas e assuntos tratados, por meio de planilha para 

estabelecer dados estatísticos dessas demandas; 

3. Coletar feedback de alunos e famílias sobre o trabalho da OE durante os Conselhos de Classe 

e Formulários do Conselho de Classe Participativo; 

4. Registrar a frequência dos estudantes participantes nas palestras e rodas de conversas, para 

medir o alcance por segmento; 

5. Registrar a frequência das famílias nas reuniões, para medir o alcance; 

6. Coletar depoimentos dos professores sobre os momentos de reflexão oferecidos na 

Coordenação Coletiva; 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

Acompanha 
mento de Casos 
de Indisciplina x x x 

 
Parceria com a equipe 

gestora(avaliação dos 
estudantes e escuta ativa) e 
convocação da família. 

 Ao longo do 
ano letivo 

 

XIV.  Projetos Específicos ou Interdisciplinares da Unidade Escolar 

 
PROJETO PASSEIOS EDUCATIVOS 

Público alvo: Estudantes do CED 16 

Tempo: Durante o ano letivo 
 

Descrição do projeto: 

Este projeto visa oportunizar aos estudantes passeios educativos e culturais que 

somem aos conteúdos trabalhados, aprimorando habilidades e competências diversas, 

desde questões relacionais até a crítica de acesso aos diversos espaços no Distrito 

Federal, considerando a relação custo-benefício. Através dos passeios será possível fazer 

uma crítica propositiva da descentralização de recursos, da ampliação da estrutura de 

lazer e cultura na Ceilândia e da necessidade do entretenimento qualitativo na vida do 

estudante do CED 16. Para que o projeto se efetive, consideramos a necessidade de 

recursos do PDAF para garantir o acesso de todos os estudantes. 

 
PREPARANDO PARA O PAS E ENEM 

Público alvo: Estudantes do ensino médio e EJA terceiro segmento 
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Descrição do Projeto: 

Durante uma semana de cada mês do segundo semestre, os professores irão 

trabalhar, em suas aulas, a resolução de exercícios nos moldes do PAS e ENEM, 

orientando os alunos quanto aos procedimentos básicos que se deve ter ao realizar as 

questões deste exame, tais como ,leitura, interpretação e raciocínio lógico. 

Serão organizados aulões de resolução de exercícios, o professor deverá incluir 

questões de provas anteriores do ENEM. Naturalmente os alunos irão se acostumando a 

resolvê-las, desenvolvendo habilidades diversas para o seu crescimento no processo de 

aprendizagem. 

Os professores poderão utilizar também questões de mesmo nível, adotadas por outros 

exames, tais como o PAS e questões de Vestibulares. 

 

PROJETO JOGOS INTERCLASSES 

Público alvo: Estudantes do Ced 16 

Tempo: Durante o 4° bimestre 
 
Descrição do Projeto: 

Os Jogos Interclasses é um projeto sociocultural e pedagógico do Centro 

Educacional 16 de Ceilândia que normalmente acontece no final do primeiro semestre 

letivo. Especificamente no ano de 2022, acontecerá no final do segundo semestre, 

coincidindo com a realização da Copa do Mundo da Fifa, que ocorrerá no Qatar, local 

impróprio para atividade física durante o meio do ano, que é o período que normalmente 

ocorre a Copa do Mundo. 

Cada equipe (turma) terá como atividade pedagógica, a pesquisa e apresentação 

da cultura social, economia, geografia e história, ou o que mais achar relevante, de cada 

país que disputará a Copa do Mundo de 2022. Sendo assim, cada turma representará o 

país escolhido, podendo para isso, confeccionar camisas e bandeiras para utilizarem 

durante o período dos jogos. 

As modalidades a serem disputadas em 2022, serão futsal, basquetebol, 

queimada, voleibol e xadrez. A forma de disputa será estabelecida pelos professores de 

Educação Física e coordenação pedagógica, de acordo com a quantidade de equipes 

inscritas. 

As equipes disputarão os jogos em seus respectivos turnos (matutino ou 

vespertino), e contra equipes do mesmo turno. 

As regras utilizadas serão as mesmas das federações oficiais de cada 
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modalidade. Salvo alterações estabelecidas pelos organizadores que visem melhorar a 

qualidade da competição. 

 
PROJETO BRASÍLIA: ORIGEM E AS QUESTÕES SOCIAIS 

 
Público alvo: Estudantes do 1° ANO CED 16  

Tempo: Durante o 1° semestre 

 
Descrição do projeto: 

 
O objetivo do projeto é contar a história de Brasília e posterior análise de 

documentos. Logo, promovendo a leitura e o debate dos documentos do passado, 

pretende-se atingir os diversos objetivos da eletiva. 

As atividades serão distribuídas em pequenos grupos para analisar o máximo de 

documentos possíveis, posteriormente será montada uma mesa redonda para troca de 

conhecimentos e experiências. Os estudantes participam de todo processo de 

capacitação de conteúdos e construção de um portfólio individual sobre a história de 

Brasília e todas as atividades desenvolvidas ao longo do Semestre. 

Durante o 1° bimestre terá a realização de uma saída de campo para o centro de 

Brasília. O objetivo dessa saída de campo é para que os alunos possam conhecer melhor 

a história de Brasília, como por exemplo: a Catedral e o Congresso Nacional. Já para o 2° 

bimestre será programada uma saída de campo para o Catetinho e para o arquivo 

público de Brasília para que os alunos aprendam na prática a importância de se estudar a 

capital federal. 

A culminância do projeto acontecerá no final do 2° bimestre. A avaliação formativa 

será pela produção e finalização do portfólio com os diários de vivência das aulas na 

eletiva e apresentação teatral com a temática Brasília: origem e as questões sociais. 

 

PROJETO SEMANA DE ARTE MODERNA 

Público alvo: Estudantes do 3° ANO CED 16  

Tempo: Durante o 2° bimestre 
 

Descrição do projeto: 

A atividade que se pretende desenvolver está ancorada na comemoração do 

centenário da Semana de Arte Moderna que representa a renovação nas diversas 

manifestações artísticas brasileiras. 

Desta forma, verificou-se a necessidade de desenvolver este projeto com os 
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alunos dos 3º anos, com o objetivo de estimular a criatividade e o senso crítico, 

contextualizando de maneira lúdica o conteúdo à realidade dos estudantes. 

O projeto será desenvolvido ao longo do 2º bimestre, com produção e criação de 

diversas atividades artísticas tais como: música, dança, recital de poesias, exposições de 

trabalhos realizados durante as aulas de artes. O dia da apresentação dos trabalhos 

contará com a participação de diversos membros da comunidade escolar, que terão a 

incumbência de, junto com o professor, avaliar as apresentações dos estudantes de 

forma participativa e democrática. 

 
PROJETO LEITURA DOS CLÁSSICOS DO ROMANTISMO E REALISMO 

Público alvo: Estudantes do 2° ANO CED 16  

Tempo: Durante o 2° bimestre 
 

Descrição do projeto: 

Este projeto tem como objetivo incentivar e despertar o hábito da leitura nos 

estudantes do 2º ano do Ensino Médio de maneira prazerosa. Oportunizando a retomada 

de conteúdos já trabalhados e sistematizados em outras séries. 

O projeto será realizado em duplas e dividido em duas partes: a leitura da obra e 

apresentação em sala de aula para a turma, identificando os elementos da narrativa 

presentes na obra lida, desse modo todos os estudantes terão contato com as principais 

obras de cada escola literária. O projeto será desenvolvido no 2º e 3º bimestre, tendo a 

leitura como um instrumento indispensável para o desenvolvimento de diversas 

habilidades e competências, incluindo interpretação textual e o senso crítico do estudante. 

 
PROJETO SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. 

 
Público alvo: Estudantes do CED 16. 
 
Tempo: Segundo semestre 
 

Descrição do projeto: 

O projeto objetiva atender a Lei 11.645/08 que determina que os currículos 

escolares brasileiros trabalhem a contribuição dos povos negros na construção da 

identidade cultural brasileira. Desse modo, os trabalhos realizados pelos professores 

visam resgatar e valorizar as tradições culturais, políticas e religiosas (danças, música, 

culinária, religiões etc) presentes no cotidiano da nossa sociedade, que foram trazidas 

pelos povos africanos e incorporados à nossa realidade. 

Portanto, estes trabalhos que serão realizados no segundo semestre, visam o 
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enfrentamento do racismo dentro do ambiente escolar, dando visibilidade às diversas 

formas de conhecimentos herdados das sociedades africanas. Para isto, podem ser 

desenvolvidos murais com fotografias de pessoas negras influentes na luta contra a 

discriminação racial, oficinas de desenhos, apresentação de roda de capoeira, debates 

sobre o preconceito e a inclusão social de pessoas negras, etc. 
 

XV. Acompanhamento e Avaliação do Projeto  Político-Pedagógico 

 

Dentro do Projeto Político-Pedagógico - PPP a avaliação é o acompanhamento 

das metas traçadas para atender às necessidades da instituição escolar. O PPP terá 

acompanhamento sistemático para que se possa verificar a adequação do planejamento, 

objetivos que foram alcançados, metas que não foram atingidas e ações que necessitam 

de redirecionamento. A avaliação poderá ser compreendida como uma análise propositiva 

do percurso de ação, seja ela curta, seja prolongada. Todos os segmentos da escola 

estarão envolvidos neste processo. Enquanto o planejamento dimensiona o que se vai 

construir, a avaliação subsidia essa construção, pois fundamenta e aponta novas 

decisões e caminhos. 

As reuniões coletivas serão na semana pedagógica e no final de cada semestre 

letivo, direcionadas às discussões das ideias para o aperfeiçoamento do PPP. Além disso, 

o movimento dialético e dialógico, bem como as observações e críticas, colhidas durante 

reuniões, término de um trabalho, descontentamentos evidenciados e avaliações orais ou 

por escrito formam um conjunto imprescindível para a retomada e reestruturação deste 

projeto. 
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