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Histórico Centro Educacional Águas do Cerrado 

O local foi planejado para ser um Albergue e faria parte de uma política para abrigar 
moradores de rua do Sistema Único de Assistência Social, o DF contava com o que seria 
quatro albergues, as obras iniciadas ficaram paradas. Na unidade de Planaltina, só quem 
morava lá era o vigia. A instalação estava pronta, porém não foi entregue por falta de 
pagamento a empreita que concluiu a obra, com isso a população furtou todas as lâmpadas 
e telhas da estrutura. A previsão era ter abrigos em Planaltina, São Sebastião, Recanto das 
Emas e Ceilândia Norte. O projeto do albergue nasceu na Secretaria de Desenvolvimento 
Social, na gestão do ex-governador Agnelo Queiroz (PT). Às margens da DF-345, em Mestre 
D’Armas (Planaltina), o lugar tem área total de 14 mil metros quadrados, localiza-se na área 
rural de Planaltina. Segundo o Diário Oficial do DF (DODF) de 4 de dezembro de 2012, a 
construção custaria aproximadamente R$ 1.195.000,00. A obra foi concluída em 2014, mas sem 
pessoal, mobiliário e com o governo devendo parte do pagamento à construtora (faltavam cerca 
de R$ 800 mil) a obra não foi entregue. 
 

              
 

Uma audiência pública, realizada em 2019 os moradores do Arapoanga solicitaram o uso do 
local para construção de escola e creche para que pudessem atender a população local. A 
CRE Planaltina desenvolveu os Projetos de reforma com ampliação do albergue e 
encaminhou o processo (00080-00192407/2020-18) para Secretaria de Estado de Educação 
em 26 de outubro de 2020 e com isso foi autorizada a criação do Centro Educacional Águas 
do Cerrado e Centro de educação Infantil Pipiripau sendo publicada no DODF autorizando a 
criação em 20/01/2021.  Para que acompanhassem in loco as obras e melhor utilização das 
verbas destinadas à reforma, foram nomeadas a primeira equipe Gestora do CED. Águas do 
Cerrado em 12/02/21, sendo composta pela Diretora: Dinamar Rodrigues da Silva Carneiro, 
Vice-Diretora: Geise Calmária Petine de Lucena. A Equipe deu início ao acompanhamento 
das verbas destinadas a construção, reforma e efetivo acompanhamento junto a CRE de 
Planaltina, iniciamos a busca e solicitações de mobiliário e itens e para a conclusão e 
inauguração da Obra, o CED Águas do cerrado conseguiu apoio e maior destinação de 
emendas parlamentares do Deputado Cláudio Abrantes. Para que assim pudessem atender 
de maneira efetiva a população do Arapoanga e área Rural localizada nos arredores. Em 
fevereiro de 2022 a nova equipe gestora assumiu para dar uma visão mais pedagógica, 
assumindo assim a Diretora Fabiana Sabino Leite. O Centro Educacional Águas do Cerrado 
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(CEDAC) Vinculado a Coordenação Regional de Ensino de Planaltina fica localizado na: área 
Isolada Mestre D’Armas n° 01 DF: 345 km 20 Núcleo Rural II Planaltina DF. 

A Estrutura Física da Escola  
 

Qnte Entrada da Escola/ Atendimento a comunidade 
01 Guarita na recepção 
01 Sala de Direção com Banheiro 
01 Sala de Vice direção 
01 Secretaria 
01 Hall de Entrada 
01 Recepção da direção e vice direção 
01 Sala de Supervisão Administrativa 
01 Depósito de material de Limpeza 
04 Banheiros 
01 Sala de Servidor  
02 Banheiros de servidores 
01 Sala dos Professores 
01 Sala de Coordenação Pedagógica  
02  Banheiros dos Professores 
02 Copas (Coordenação e Sala de Professores) 
01 Refeitório 
01 Cozinha 
01 Deposito de alimentos 
01 Área de Pré-Lavagem (Cozinheiros) 
02 Salas para Coordenadores e Supervisores pedagógicos 
01 Biblioteca 
01 Auditório 
01 Laboratório de informática 
16 Salas de Aula 
01 Salas de Orientação Educacional (S.O.E) 
01 Salas de Recursos 
04 Banheiros destinados aos alunos 
02 Salas de brinquedoteca 
02 Banheiros da sala dos servidores 
01 Quadra Coberta 
01 Pátio Coberto 
01 Parquinho de areia com brinquedos 

                                                 

 

 

                                  

Total de professores e turmas: 



 

                             GOVERNO DO DISTRITO FEDE RAL  

                                Secre tar i a de  Es tado de Educação  

                     Coordenação Regi onal  de  Ensino de  Planal tina  

                           Cent ro Educacional  Água do Cer rado  

 

 

 

6 

 

Matutino 
SALA TURMA PROFESSOR 
04 1º Período A Marcela Santana da Silva 
05 1º Período B Lívia Maria Gulgielmim da Rosa 
06 1º Período C Tânia Luiza Pereira Martins de Melo 
12 1º Período G Millene Cristina da Silva Guimarães 
01 2º Período A Iara Dias Araújo 
02 2º Período B Sandra Gomes de Oliveira 
03 2º Período C Cíntia Pascalli de Salles Pacheco  
07 1º Ano A Keyla Karine Zagne de Sousa 
08 1º Ano B Graciele Alves da Paixão  
09 2º Ano A Tatiane Ribeiro Castro  
16 3º Ano A Ezionete Lopes Ribeiro 

Vespertino 
SALA TURMA PROFESSOR 
04 1º Período D Edilane Rodrigues Sales 
05 1º Período E Aldeane Ribeiro Lima 
06 1º Período F Cássia Camila Pedroso Braga 
12 1º Período H Thalita Silva de Andrade Ferreira 
01 2º Período D Jéssica Tayane Stabile 
02 2º Período E Hanna Gomes da Mota 
03 2º Período F Girlene de Oliveira de Ataídes e Silva 
07 1º Ano C Ana Lúcia Lopes da Costa 
08 1º Ano D Fabiana das Graças Coelho 
10 1º Ano E Ana Ludmila de Oliveira Ataídes 
09 2º Ano B Suelen Raylane Chrisostomo 
11 2º Ano C  Núbia Cardoso da Silva 
13 3º Ano B Denise Cristina dos Santos F.Ramos  
15 4º Ano A Jéssica de Oliveira Braz 
14 5º Ano A Merele Lima Camilo  
Sala de 
recursos 

Classe Especial  Dayane Barreto Mendes 

  

   Equipe Gestora 

Diretora Fabiana Sabino Leite  
Vice-diretora Geise Calmária Petine de Lucena 
Secretário Antônio Maurício de Lima 

 

 

Demais profissionais da Educação  

Supervisora Daniela Fernandes de Oliveira Souza 
Orientador Bruno José Figueiredo Bezerra 
Coordenadora Mara Tatyanne Froes de Sousa 
Coordenador Claudomir Agostinho de Sousa 
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Auxiliar de 
secretaria  

Nelson Eugênio de Lima 

Merenda 
Readaptada 

Izaneide Aguiar dos Reis  

Biblioteca 
Readaptada  

Cláudia Simone Bratz 

Sala de 
recursos/Itinerante  

Patrícia de Fátima Galvão 

Professora Volante  Maísa Reis Costa Lapa da Rocha  
Intérprete de 
Libras 

Andréia Cristina Leite  

Educador Social 
Voluntário 

Lourdes Sousa de Almeida 

Educador Social 
Voluntário 

Juliana Ferreira de Santana 

Monitor Leandro Cunha Oliveira 
Monitor Menezes Libaino de Almeida 

 

Servidores terceirizados: 

Ana Francisca Rodrigues da Silva Merenda 
Célia Aparecida Aguiar Camarda Merenda 
Márcia Beatriz Soares Silva Merenda 
Michele Alves da Costa Merenda 
Patrícia das Graças Silva Merenda 
Roberto Antônio da Silva Vigilância 
Samuel de Souza Rodrigues Vigilância 
Nivaldo Cândido Furtado Vigilância 
Ednardo Gonzaga de Oliveira  Vigilância 
Adriano Fonseca dos Santos Conservação e limpeza 
Cryslayne Kefem de Oliveira Spindula Conservação e limpeza 
Cristina Dias de Souza Conservação e limpeza 
Dilvamar Rodrigues da Silva Conservação e limpeza 
Ercília Maria de Souza Conservação e limpeza 
Escinice Vieira dos Santos  Conservação e limpeza 
Francisca Claudia da Silva Conservação e limpeza 
Glaucio RogèrioRodrigues dos Santos Conservação e limpeza 
Ingrid Lorrany Vital da Silva Conservação e limpeza 
Marinalva Rodrigues Perira Conservação e limpeza 
Matheus Campos Reis Conservação e limpeza 
Paulo Sérgio Lopes da Silva Conservação e limpeza 
Sueli Francisca Maia Conservação e limpeza 
Uilian Medeiros Miranda Conservação e limpeza 
Vitória Soares de Oliveira Conservação e limpeza 
José Lucio Santana Gomes Conservação e limpeza 
Francisca Claudia da Silva Conservação e limpeza 
Glaucio RogérioRodrigues dos Santos Conservação e limpeza 



 

                             GOVERNO DO DISTRITO FEDE RAL  

                                Secre tar i a de  Es tado de Educação  

                     Coordenação Regi onal  de  Ensino de  Planal tina  

                           Cent ro Educacional  Água do Cer rado  

 

 

 

8 

 

 
 

Quadro pedagógico: 44 funcionários; 
16 servidores da Limpeza; 
05 merendeiras; 
04 vigias; 
1, Bibliotecário, 2 ESV, 1 Orientador Educacional, 1 professora interprete de Libras 2 
monitores; 
27 turmas sendo 11 turmas matutino: 07 Educação Infantil e 04 Ensino Fundamental; 
16 turmas vespertino: 08 Educação Infantil e 08 Ensino Fundamental 01, 1 Turma de 
classe Especial; 
Atendemos atualmente 675 alunos de 04 a 15 anos de idade. 

 
De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, vale 
ressaltar que a Instituição educacional é o espaço onde a diversidade e a inclusão tornam-
se reais, sendo assim a flexibilização quanto a organização e ao funcionamento da escola é 
de suma importância para atender a demanda discente diversificada. (p.159 Currículo em 
movimento da Ed. Básica). Com isso os espaços disponibilizados do CED. Águas do Cerrado 
podem sofrer adaptações ou alterações para que assim possamos melhor atender nossos 
alunos. Pensando nesta adequação do ambiente a equipe gestora deu início ao primeiro 
Projeto do Centro Educacional Águas do Cerrado: Ipês das águas, onde foram plantados 25 
ipês na unidade para arborizar e colorir a entrada da Escola. A Equipe recebeu apoio de 
autoridades locais para a compra e Plantio dos ipês, a Escola iniciará com o projeto de 
reagrupamento, visando a adequação curricular de acordo com os níveis de aprendizado de 
cada estudante, teremos o projeto horta onde cada turma fara o plantio e a manutenção do 
seu canteiro com produtos orgânicos e também com ervas medicinais. 

                                                                               

Diagnóstico da Realidade 

O Centro Educacional Águas do Cerrado está localizado em uma área rural, próximo a um 
bairro periférico de Planaltina-DF, Arapoanga. Bairro conhecido pelo alto índice de violência 
e criminalidade, com brigas de gangues. Porém conta com inúmeros problemas sociais, tais 
como: falta de lazer, desemprego, pobreza, tráfico e consumo de drogas, inclusive por 
menores, o que deixa crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Problemas que 
podem comprometer a aprendizagem dos estudantes. A escola procura dentro do possível 
firmar uma parceria com as famílias e comunidade, realizando a gestão democrática, 
desenvolvimento de projetos afim de solucionar e amenizar tais problemas através dos 
professores, estudantes e voluntários de outros órgãos. A escola encontra barreiras na 
parceria com as famílias, onde muitas não têm condições ou orientação necessárias para 
darem suporte à educação de seus filhos, diante de dificuldades, como: situações 
financeiras, emocionais, organizacionais ou culturais, distância. 
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Função Social da Escola 

 O Centro Educacional Águas do Cerrado eleva e compartilha o conhecimento, 
desenvolvendo a consciência crítica e fazendo com que o estudante seja capaz de analisar 
sua realidade e origem, respeitando o próximo e ao meio-ambiente, além de se reconhecer 
como agente transformador da realidade. Assim, tendo cumprido essas premissas, a escola 
garante condições para uma trajetória de sucesso e inclusão social. A escola torna-se, por 
tanto, local importante na construção de cidadãos críticos, autônomos e criativos, norteados 
por princípios éticos e inovadores, uma vez que, investe em métodos de aprendizagem que 
venham atenuar as desigualdades sociais garantindo o ensino para todos. Acreditamos, 
também, que a oferta de um ensino de qualidade leve o aluno a ampliar suas relações 
interpessoais, articulando seus interesses e pontos de vistas e respeitando a diversidade. É 
preciso, assim, ter consciência que requer um compromisso coletivo em favor de uma prática 
pedagógica que possibilite ao estudante desenvolvimento das aprendizagens alicerçado nos 
quatro pilares da educação, conforme previsto no Relatório para a UNESCO da Comissão 
Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors: aprender 
a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Entendemos que o 
Projeto Político - Pedagógico possui papel inclusivo ao passo em que enxerga e possibilita 
a participação da comunidade no auxílio da tomada de decisões, buscando soluções e 
mantendo boa convivência com a escola. 

 

 

Missão 

O Centro Educacional Águas do Cerrado tem por função criar condições para o 
desenvolvimento integral das crianças e jovens, através de uma atuação que propicia o 
desenvolvimento de capacidades de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de 
relação interpessoal e inserção social. É necessário ampliar a possibilidade de concretização 
das intenções educativas, uma vez que as capacidades se expressam por meio de diversos 
comportamentos e as aprendizagens que convergem para ela podem ser de natureza 
diversa. Estabelecendo objetivos nestes termos, o professor amplia suas possibilidades de 
atendimento à diversidade existente em sala de aula apresentada pelas crianças podendo 
considerar diferentes habilidades, interesses e maneiras de aprender no desenvolvimento 
de cada capacidade. Respeito à diversidade dos alunos é parte integrante desta proposta e 
deve permear as relações cotidianas. Para que seja incorporada pela criança a atitude de 
aceitação do outro com suas diferenças e particularidades é preciso participar e acompanhar 
as atitudes dos adultos que compõem o grupo de trabalho desta instituição. A começar pelas 
diferenças comportamental, física, de habilidades e cognitivas até as diferenças de gênero, 
de etnia e religiosa. É tarefa primordial da escola a difusão de conteúdo. Não conteúdos 
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abstratos, mas vivos e concretos, indissociáveis da realidade social. Entendida nesse 
sentido, a educação é uma das mediações pela qual o aluno, pela intervenção do professor 
e por sua própria participação ativa, passa de uma experiência inicialmente confusa e 
fragmentada a uma visão organizada e unificada. A interdisciplinaridade não privilegia 
determinada área de conhecimento e sim oportuniza ao aluno uma visão global. O intuito da 
escola é oportunizar ao educando o acesso a uma educação de qualidade, objetivando o 
seu crescimento individual e social, de acordo com os preceitos defendidos pelos PCN’s. 

 

Princípios 
 

Equipe Gestora passou a organizar, juntamente com a Equipe de Coordenadores, momentos 
de formação que fossem ao encontro das necessidades específicas. De acordo com a 
PORTARIA Nº 561, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, as quartas-feiras são destinadas à 
coordenação coletiva na escola. No Centro Educacional Águas do Cerrado, essa atividade 
normalmente é realizada na sala de coordenação ou em outro espaço. Esse dia é reservado 
para coordenar o planejamento pedagógico na perspectiva de construção do trabalho 
coletivo da escola, visando a organizar o trabalho pedagógico escolar a partir da articulação 
entre a Organização Curricular da escola e o seu PPP. Considerando as subjetividades, as 
necessidades particulares, as habilidades de cada um. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB (Lei n.º 9.394/96) tem na 
cidadania seu eixo orientador e se compromete com valores e conhecimentos que viabilizam 
a participação efetiva do aluno na vida social. Os princípios epistemológicos visam na sua 
totalidade à aprendizagem construída a partir de competências e de habilidades que servirão 
de suporte para as novas aprendizagens dando um novo paradigma sobre a educação ao 
longo da vida. A formação da criança e do adolescente dar-se-á através do desenvolvimento 
de suas potencialidades, considerando-se auto realização e exercício consciente da 
cidadania plena. De acordo com a LDB, a educação, é um dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho. O artigo 3.º da LDB reza que o ensino deverá ser 
ministrado com base nos princípios da igualdade, da liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, do reconhecimento do 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Tomando por base os princípios acima 
expostos, não podemos desconsiderar a natureza da instituição de ensino: Escola do 
Campo. Como parte de um processo macro de inserção de qualidade educacional com 
consequências sociais, econômicas, emocionais e até de qualidade devida, o CEDAC- 
Centro Educacional Águas do Cerrado carrega consigo o compromisso de trabalhar com 
seus alunos na perspectiva de uma educação não só no campo, mas para o campo e com o 
campo. Significa estar além do currículo comum, associando-se a necessidades que são da 
natureza desta comunidade, que conta com famílias assentadas rurais, chacareiros 
(proprietários ou não, organizados ou não em cooperativas) e produtores individuais. 
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Sabemos que a educação destinada às comunidades urbanas não atende às comunidades 
rurais. Estamos falando de rotinas, festividades, crenças, conhecimentos extracurriculares 
(se estamos considerando o currículo comum) que dizem respeito à relação que a 
comunidade 
construiu com a terra e seus modos de produção e utilização dos recursos naturais 
disponíveis. Desconsiderar esta realidade seria criar a escola numa bolha de conhecimentos 
de baixo impacto social, econômico e ambiental. A realidade da educação do campo nos 
posiciona numa construção que exige uma formação específica dos profissionais, o acesso 
à cultura local, uma organização de tempo e pedagógica próprios, um olhar mais amplo para 
a produção sustentável e economicamente rentável, que inclui no currículo o mundo do 
trabalho e das tecnologias relacionadas, tudo isso como forma de reconhecimento das 
especificidades das comunidades do campo. A ideia de que as comunidades rurais são 
formadas por pessoas com pouco conhecimento (inclusive, em relação às práticas de seu 
sustento) precisa ser superada. O conhecimento está no campo e precisa servir para o 
progresso e o sucesso desse campo. As bases do trabalho pedagógico devem ser a terra, a 
história, a cultura, a luta social, as vivências de opressão, o conhecimento popular e a 
organização coletiva – as matrizes da Educação do Campo. Nesta perspectiva, todo o 
currículo e suas práticas precisam ter como centro as construções, as necessidades e as 
possibilidades do campo em todos os aspectos (humanos, sociais, culturais, tecnológicos, 
ambientais e econômicos), afinal, o compromisso escolar como futuro não pode se dobrar a 
nenhuma localização geográfica ou desafio de qualquer espécie. É uma preocupação 
relevante para as escolas do campo que, como sendo ainda uma forma de ascensão social, 
a escola precisa ajudar na construção de uma vida no campo viável, tanto no aspecto 
econômico quanto ambiental. De outra forma, o êxodo é inevitável e o impacto social disso, 
desastroso. A Educação que queremos em nosso Campo propõe uma escola que, 
efetivamente, prepara cidadãos para suas vivências sócio-histórico-político-culturais o que, 
na teoria, é o papel de qualquer escola. Mas o que muda tudo é a percepção do indivíduo 
como um complexo não fragmentado, do campo como currículo, do camponês como 
“professor e aluno”, da natureza como fonte (não inesgotável), da terra como oficina e 
material de pesquisa, da coletividade como força motriz, da história e da cultura como raízes. 
Não se trata de colocar o indivíduo numa caixa definida em outra parte, com outros 
propósitos, mas de, com mais um direito fundamental - a educação - possibilitar a 
permanência do homem no campo com plenas condições de produzir, alcançar qualidade de 
vida e enfrentar as lutas sociais que se façam necessárias.  

 

Objetivos da Educação, do ensino e das aprendizagens 

O CEDAC- Centro Educacional Águas do Cerrado tem como esse intuito, proporcionar 
através de atividades motivadoras um ambiente propício a reconstituição de valores em 
parceria escola x família x comunidade, repensando conceitos como equidade, igualdade, 
solidariedade e cooperação, a fim de formar um cidadão consciente de seus direitos e 
deveres. A escola deve investir em ações que estimulem a expressão de sentimentos, 
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emoções, criatividade, e vivência de valores culturais e sociais, através de visitas a museus, 
apresentações de danças, músicas típicas regionais, dramatizações, teatro, oficinas de 
artes, dentre outros. No que se refere aos princípios e práticas administrativas, a gestão 
administrativa é um trabalho realizado de forma participativa, buscando a interação das áreas 
e as constantes informações, atualizações e aperfeiçoamento dentro do processo 
educacional, para oferecer um ensino de qualidade atendendo as necessidades da equipe 
administrativa, pedagógica e os serviços de apoio. Inclusive a Lei n. º 4.751, de 7 de fevereiro 
de 2012, dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino 
Público do Distrito Federal e em seu Capitulo I faz alusão sobre as finalidades e dos 
princípios da Gestão Democrática. Art. 2º A gestão democrática da Rede Pública de Ensino 
do Distrito Federal, cuja finalidade é garantir a centralidade da escola no sistema e seu 
caráter público quanto ao financiamento, à gestão e à destinação, observará os seguintes 
princípios: 

I – Participação da comunidade escolar na definição e na implementação de decisões 

pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados, e na eleição de 
diretor e vice-diretor da unidade escolar; II – Respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter 
laico da escola pública e aos direitos humanos em todas as instâncias da Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal; III – Autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, 
nos aspectos pedagógicos, administrativos e de gestão financeira; IV – Transparência da 
gestão da Rede Pública de Ensino, em todos os seus níveis, nos aspectos pedagógicos, 
administrativos e financeiros, V – Garantia de qualidade social, traduzida pela busca 
constante do pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e 
da qualificação para o trabalho; VI – Democratização das relações pedagógicas e de trabalho 
e criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do conhecimento; 
VI - Valorização do profissional da educação. Os recursos financeiros do CEDAC- Centro 
Educacional Águas do Cerrado PDDE (Governo Federal) PDDE- Mais Educação (Governo 
Federal) e PDAF (Governo Distrital), que só administrados pela equipe com supervisão do 
Conselho Escolar e do Conselho Fiscal. Outros recursos advêm de festas e doações. Além 
disso, em consonância também com a Resolução CEB/CNE Nº 1, de 03 de abril de 2002, 
que define as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo: Art. 11. Os mecanismos de 
gestão democrática, tendo como perspectiva o exercício do poder nos termos do disposto no 
parágrafo 1º do artigo 1º da Carta Magna, contribuirão diretamente: I - para a consolidação 
da autonomia das escolas e o fortalecimento dos conselhos que propugnam por um projeto 
de desenvolvimento que torne possível à população do campo viver com dignidade; II - para 
a abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo, estimulando a autogestão no 
processo de elaboração, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas das 
instituições de ensino. 
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Objetivo Geral 
 
Promover uma educação de qualidade, respeitando todos os direitos de aprendizagem, 
levando em conta o sujeito do campo e seu contexto social, histórico, cultural e econômico, 
os princípios ecológicos como práticas ideais e a capacitação do sujeito, em seu contexto 

individual, para a permanência no campo sustentada pela capacidade de interferir 

qualitativamente na realidade que o cerca. Conscientizar o educando a participar do 
processo sociocultural, econômico, e político como cidadão responsável. Propor 
metodologias significativas que venham objetivar ao educando, o seu desenvolvimento 

crítico e criativo. Proporcionar atividades que contextualizem a pluralidade cultural, à 
diversidade local, através de festas folclóricas, teatro, dança, aulas-passeio, etc. 
 Implementar projeto que resgate os valores afetivos, éticos, morais e religiosos. Continuar 
buscando proporcionar o acesso dos alunos aos recursos de tecnologia, informação e 

comunicação através do laboratório de informática, videoteca, brinquedoteca e outros 
disponíveis. Desenvolver ações pedagógicas que garantam a inclusão dos alunos – ANEEs, 
através da adequação curricular. Diagnosticar os alunos com dificuldades de aprendizagem 
nos diversos anos e executar projetos interventivos contínuos, em parceria com o SOE, Sala 
de Recursos e Atendimento Psicopedagógico. Estimular o interesse pela leitura e escrita 
através de diversos gêneros de leitura e escrita. Multidisciplinar a Proposta Pedagógica “in 
loco”, focando um aprendizado significativo, abordando: Educação Ambiental, Ética, 
Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual, Paz na Escola, Cidadania, Exploração da 
Terra, Lutas Sociais, Identidade Histórico-cultural, Proporcionar palestras, que enfoquem 
trabalho de equipe, autoestima, tanto do corpo discente e como do corpo docente. Realizar 
semestralmente culminâncias dos projetos desenvolvidos. Realizar campanhas de 
preservação do mobiliário e prédio escolar, utilizando de forma adequada materiais e 
equipamentos escolares. Realizar parcerias com outras instituições públicas, como a Emater, 
DER, UnB, Institutos Federais, para o desenvolvimento de ações que transformem a vivência 
escolar em vivência também do campo, como espaço de experimentação, ação, avaliação e 
disseminação de técnicas e conhecimentos. Buscar, de acordo com as demandas da própria 
comunidade, outras fontes de aprendizado, nas próprias comunidades e/ou a partir de 
parcerias, com vistas à transformação do campo num espaço de produção ecológica e 
rentável para as famílias.  
 
 
 

Objetivos Específicos 
 

Promover a Educação Integral, onde alunos e comunidade escolar de forma geral terão 
garantidos todos os direitos para assegurar-lhes uma educação de qualidade, onde 
família/escola/comunidade se interagem e se completam; Combater o analfabetismo, o 
abandono, a retenção, a evasão escolar e a distorção idade – série; Garantir meios para que 
as crianças sejam alfabetizadas no 1º e 2º ano do ensino  fundamental, conforme previsto 
no Plano Nacional de Alfabetização – PNA e na Base Nacional Comum Curricular – BNCC; 
Fortalecer a Gestão Democrática; Valorizar o trabalho do Coordenador Pedagógico, 
favorecendo os caminhos necessários e alcançáveis para que o mesmo exerça de fato o seu 
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papel dentro da Unidade Escolar. Organizar e proceder recursos didáticos pedagógicos com 
possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos Alunos com 
Necessidades Educativas Especiais(ANEEs);Incrementar e potencializar a Educação Infantil 
(1º e 2º Períodos);Avaliar e potencializar o 2º Ciclo: 1º Bloco (1º,2º e 3º anos) e 2º Bloco (4º 
e 5º anos) da Educação Básica; Incentivar a participação dos docentes e servidores nas 
formações, continuadas.(EAPE,FÓRUNS);Valorizar e democratizar a identidade da 
Escolado Campo; Promover ações sobre a Consciência Negra – Cultura Negra (Lei Federal 
nº10.639/2003);Promover ações sobre o Dia de Luta das Pessoas com Deficiência 
(LeiFederal nº11.133/2005);Promover ações sobre a Semana da Conscientização do Uso 
Sustentável da Água (Lei Distrital nº5.243/2013);Promover ações sobre a Semana Distrital 
de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com necessidades 
Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016);Promover ações sobre a Semana da 
Educação para a Vida (Lei Distrital nº 11.998/2009);Promover ações sobre o Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Lei Federal nº 
9.970/2000);Promover ações sobre o Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 
12.633/2012);Promover ações sobre o Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 
5.080/2013);Promover ações sobre o Dia Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital nº 
4.681/2011);Promover ações na Semana de Prevenção ao Uso de Drogas no DF (Lei Distrital 
nº 1.433/1997);Promover ações na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 
84.631/1980);Promover ações no Dia de Luta contra a Medicalização da educação e da 
Sociedade (Lei Distrital nº 5.933/2017);Promover ações na Semana Maria da Penha (Lei 
Distrital nº 6.325/2019); Desenvolver as Políticas Intersetoriais e as Políticas Intrassetoriais; 
Promover gestão financeira da escola de acordo com o princípio de autonomia e ética do 
administrador público; Promover o projeto pedagógico: Plenarinha da Educação Infantil/1º 
ano. Promover os projetos pedagógicos: O brincar como direito dos bebês e das crianças e 
o Alimentação saudável na Educação Infantil. Celebrar parcerias e convênios para fortalecer 
a troca de experiências e ações conjuntas; Assegurar a formação integral na perspectiva da 
cidadania, diversidade e sustentabilidade humana; Assegurar aos sujeitos educativos ao 
acesso às novas tecnologias como instrumento de mediação da construção da 
aprendizagem. Melhorar e fortalecer o relacionamento escola-comunidade  em consonância 
com o Conselho Escolar; Desenvolver ações/ atividades conforme orientações relacionadas 
aos dias letivos temáticos previstos no calendário escolar da SEEDF; Desenvolver projetos 
que tragam o Estado de Direito para dentro da Escola, com palestras, curso se oficinas dos 
órgãos do Estado como: Secretaria de Segurança (Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiro 
Militar) Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento e Distribuição de Renda 

(SEDEST), Administração Regional de Planaltina, com isso mostrando a Comunidade 
Escolar os seus direitos. 
 

Fundamentos Teóricos- Metodológicos 
 

O Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010) previu a implantação do Ensino 

Fundamental de nove anos de forma progressiva, e a inclusão das crianças de 6 anos no 1º 
ano da Educação Básica. Segundo a Lei Nº10.172/200, ao oferecer maiores oportunidades 
de aprendizagem no período de escolarização obrigatória e assegurar que ingressando mais 
cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de 
escolaridade”, objetivando o desenvolvimento integral das crianças nos aspectos físico, 
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psicológico, intelectual e social, para assim formar um cidadão crítico. A Educação Infantil e 
o Ensino Fundamental devem estar comprometidos com a democracia e a cidadania. A 
Constituição de 88, a LDB e o Currículo em Movimento, orientam a escola quanto os 
princípios gerais que visam à consecução de alguns objetivos, tais como: o respeito aos 
direitos humanos e exclusão de qualquer tipo de discriminação, nas relações interpessoais, 
públicas e privadas, a igualdade de direitos, de forma a garantir a equidade em todos os 
níveis, participação como elemento fundamental à democracia e corresponsabilidade pela 
vida social como compromisso individual e coletivo. A Constituição Federal em seu artigo1.º 
prega que os fundamentos do Estado Democrático de Direito são: a soberania, a cidadania, 
a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o 
pluralismo político. A Secretaria de Educação, de acordo com o Currículo em Movimento da 
Educação Básica – Pressupostos Teóricos propõe o currículo como um processo de 
construção social no qual se possa intervir, ou seja, como um instrumento aberto em que os 
conhecimentos dialogam entre si, estimulando a pesquisa, a inovação e a utilização de 
recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas. Para promover as 
conexões entre currículo e multiculturalismo, a Secretaria propõe como eixos transversais: 
educação para a diversidade, educação para a cidadania, educação para a sustentabilidade 
e educação para e em direitos humanos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB (Lei nº9.394/96) prevê para o ensino fundamental no artigo 43, § 2.º o aumento 
progressivo da jornada em tempo integral. Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental 
incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na escola. § 2º O ensino fundamental 
será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Em 
seu artigo 87 § 5º reza que devem ser “Conjugados todos os esforços objetivando a 
progressão das redes escolares, públicas urbanas e ensino fundamental para o regime de 
escolas de tempo integral. Ainda de acordo com a LDB, A Constituição da República 
Federativa do Brasil, em seu art. 205, dispõe in verbis que “a educação é um direito de todos 
e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade .A Educação Integral idealizada por Anísio Teixeira nas décadas de 1940/1950 e 
por Darcy Ribeiro na década de 1980, os quais vislumbraram um país efetivamente educado 
e democrático, está contemplada na legislação brasileira, por intermédio da Lei nº 9.394/96 
– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional / LDBN que, em seu artigo 34 prevê a 
perspectiva de Educação Integral em Tempo Integral: “A jornada escolar no Ensino 
Fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na escola. [...] §2º. O ensino 
fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de 
ensino”. Inclusive, a proposta para o Plano Nacional de Educação decênio 2011-2020 tem 
como Meta de número 6, “oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas 
públicas de educação básica”. Os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento são a 
Teoria crítica e pós crítica; Concepção de Educação Integral: ampliação de tempos, espaços 
e oportunidades; Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural: base teórico- 
metodológica e Eixos Transversais. A Educação Integral está alicerçada sobre a ampliação 
de três eixos estruturantes: tempo, espaço e oportunidades. No entanto, para ser possível 
vencer esse desafio será necessária a união de esforços, experiências e saberes formado 
pelos diversos atores sociais. Inclusive, Anísio Teixeira afirma que a escola é um espaço de 
múltiplas funções e de convívio social, que busca o desenvolvimento integral do ser humano. 
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Sendo a escola a base central da educação, e articuladora de outras oportunidades 

educacionais, cabe a ela buscar outros espaços fora do ambiente cotidiano, diferentes 
locações, mudança do contexto social, quer seja visitas e/ou passeios. No planejamento, na 
organização e na execução das ações de Educação Integral, devem Distrito Federal a serem 
observados pelas escolas no planejamento, na organização e ser observados os seguintes 
princípios: Integralidade, Intersetorialização, Transversalidade, Diálogo Escola e 
Comunidade, Territorialidade e Trabalho em Rede. A Educação Integral não deve ser vista 
apenas como um aumento da carga horária do aluno na escola, mas sim, na integralidade, 
que deve ser entendida a partir da formação integral das crianças, adolescentes e jovens, 
buscando dar devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre   os 
aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. A Educação Integral deve ter 
assegurado a intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de 
diferentes campos, visando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 
contribuição para a melhoria da qualidade da educação. Quanto à transversalidade, ela só 
faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento vinculando a 
aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. Assim, o 
Diálogo Escola e Comunidade nos encaminha para o avanço da qualidade da educação, 
transformando a escola num espaço comunitário. Assim sendo, é imprescindível pensar na 
escola como um polo de indução de trocas culturais e de afirmação de identidades sociais 
dos diferentes grupos, recebendo e incorporando saberes próprios da comunidade, 
resgatando tradições e culturas populares. A Territorialidade significa romper como os muros 
escolares. A educação pode ser realizada em outros espaços envolvendo múltiplos espaços 
e atores. Objetivando criar oportunidade de aprendizagem para todos os alunos, é 
indispensável o Trabalho em Rede, onde todos os atores envolvidos devem trabalhar em 
conjunto, trocando experiências e informações. O projeto de Educação Integral orienta-se 
pelos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, opção 
teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade da população 
um deles. Isso porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, 
econômico e cultural dos estudantes. A escola deve ser compreendida como o lugar de 
encontros de pessoas, origens e crenças, valores diferentes que geram conflitos e 
oportunidades de criação de identidades, por isso, a Educação tem a ver com questões mais 
amplas. Este Currículo contempla os seguintes temas transversais, Educação para 
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a 
Sustentabilidade, Exploração da Terra, Lutas Sociais, Identidade Histórico-cultural. Os Eixos 
Transversais favorecem o acesso do estudante aos diferentes referenciais de leitura do 
mundo, com vivências diversificadas e a construção e/ou reconstrução de saberes  

específicos de ciclo/etapa da modalidade. Inclusive, tornam o Currículo mais reflexivo e 
menos normativo e prescritivo. Educar para a diversidade significa educar para as diferenças, 
para as desigualdades, quer seja para a diferença de padrões, de saberes e culturas 
hierarquizadas e para a desigualdade econômica. No que se refere à Educação do Campo, 
na III CONFERÊNCIA, em 2004 foi enfatizado que é fundamental compreender que o campo 
é um lugar de vida, cultura, produção, moradia, educação, lazer, cuidado com o conjunto da 
natureza e novas relações solidarias que respeitem a especificidade social. Inclusive a 
principal luta da Educação do Campo tem sido no sentido de garantir o direito a uma 
educação no e do campo. As Diretrizes Operacionais da Educação do Campo apontam outra 
concepção importante para a Educação do Campo que é a ligação da escola com o meio, 
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com a realidade, o que torna a escola viva e inserida na atualidade. Assumindo nossa 
vocação e caracterização como Escola do Campo, buscamos o conhecimento do que seja e 
das bases que fundamentam a Educação do Campo. De acordo com Roseli Salete Caldart 
(2012): “A Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual, 
protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa incidir sobre a 
política de educação desde os interesses sociais das comunidades camponesas. Objetivo e 
sujeitos a remetem às questões do trabalho, da cultura, do conhecimento e das lutas sociais 
dos camponeses e ao embate (de classe) entre projetos de campo e entre lógicas de 
agricultura que têm implicações no projeto de país e de sociedade e nas concepções de 
política pública, de educação e de formação humana.  
 
 

Organização do trabalho Pedagógico da unidade escolar 
 

A escola estimula e promove atividades diversificadas que permitem o desenvolvimento  

de habilidades, capacidades e atitudes, que visam desenvolver, além dos aspectos 
cognitivos, as habilidades, o autoconhecimento e a sociabilidade. O aluno é o centro de todo 
o processo ensino-aprendizagem. Há na escola diferentes perfis econômicos e sociais, bem 
como alunos com Deficiência Intelectual, Auditiva, Síndrome TDA, TDAH. Por isso, o 
educando é chamado à convivência de modo harmônico e responsável, respeitando-se as 
especificidades e as diversidades etnosocioculturais. Os professores são antes de tudo, 
educadores. São aqueles que estimulam, orientam e organizam os meios para facilitar e 
efetivar o ensino-aprendizagem. São dinâmicos e autênticos 

no trato com o educando. Trabalham com análise e questionamento das ideias, respeitando 
o ponto de vista de cada aluno. Todas as ações pedagógicas são planejadas, discutidas, 
visando buscar o maior envolvimento do aluno. O Centro Educacional Águas do Cerrado 
incentiva a família do educando a participar dos trabalhos pedagógicos na escola, através 
de reuniões, palestras, festividades, dentre outras atividades propostas. 
 É assegurado à adequação da organização curricular para flexibilizar a prática educacional 
e a avaliação diferenciada, observando-se: 
- A introdução ou eliminação de conteúdo, considerando a condição individual de cada aluno; 
- A modificação metodológica dos procedimentos, da organização didática e introdução de 

métodos; 
- A temporalidade, com a flexibilização do tempo, para realizar as atividades e o 

desenvolvimento de conteúdo 
- A avaliação e promoção com critérios diferenciados de acordo com as adequações e em 

consonância com a PP da IE, respeitando a frequência obrigatória. 
Organização do tempo didático é proposto por uma rotina planejada e dinâmica 
que possibilite mais sociabilidade, desenvolvendo também a responsabilidade e a autonomia 
dos alunos, para que eles vivenciem com alegria uma nova perspectiva do tempo de 
permanência na escola. 
 
Temos um roteiro, uma linha do tempo das formações que já realizamos: 
- Escrituração de diários: formação com a chefe da UNIPLAT Ana Paula Castro, sobre 
escrituração de diários e relatórios. 
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 - Alfabetização e letramento com ênfase no teste da psicogênese: formação com as 
gestoras do CEI Pipiripau II, Camila Castro e Kátia Crescêncio. 
 
- Sensibilização e acolhimento aos alunos ANEE: roda de conversa com a psicóloga 
Eneida Fonseca sobre desafios e perspectivas da Inclusão. 
 
- Rotina e documentação para as classes especiais: roda de conversa com as 
professoras convidadas Elisângela Vieira Gonçalves de Campos e Simone da Silva Santos. 
 

 
Atividades Permanentes 
 
Nesse prolongado momento de convivência, considerando tempos, espaços e 
oportunidades, a rotina do Centro Educacional Águas do Cerrado é pautada pela 
participação de todos que se dá da seguinte forma: 
A acolhida é feita em forma de rodízio, em que professores, coordenadores e direção se 
programam e desenvolvem atividades com as crianças, chamamos esse momento de 
Entrada Afetiva Divertida, ficando da seguinte forma: 
 
 

 
Segunda-

feira 

 
Terça-feira 

 
Quarta-feira 

 
Quinta-feira 

 
Sexta-feira 

 
Momento 

Cívico 
 

Direção e 
Coordenação 

 
Músicas e 

brincadeiras 
Infantis 

 
(Professoras 
Regentes) 

 
Músicas e 

brincadeiras 
Infantis 

 
 (Professoras 

Regentes) 

 
Músicas e 

brincadeiras 
Infantis 

 
(Professoras 
Regentes) 

 

 
Músicas e 

brincadeiras 
Infantis 

 
(Professoras 
Regentes) 

 

Sequência de Atividades 
No início do ano letivo, elencamos os temas para começo do trabalho que são planejados 
sob a forma de sequências didáticas, tais como: 
 

Projeto Água (Identidade da Escola) 
Alimentação e Saúde bucal 

Páscoa 
Festa Junina 

Folclore; 
Exposição Pedagógica; 

Semana da Criança; 
Consciência Negra 
Festa da Família 
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Natal e Formatura. 
 
Para estes temas, priorizamos oficinas com as crianças, atividades de teatro, contação de 
histórias, música e culminâncias envolvendo as famílias, além de constar no planejamento 
as orientações do Currículo em Movimento. 
A Rotina Diária – A escola funciona com a entrada dos alunos do turno matutino ás 7h30, 
saída 12h:30 e turno vespertino com entrada ás 13h e saída ás 18h. 
 O período de permanência diária do aluno na escola é de cinco horas divididas entre o 
currículo básico e atividades de planejamento de cada professor. 90% dos alunos fazem 
uso do transporte (ônibus) destinado a escola. 
 

Organização Temporal 
 

 
Matutino 

Horário Atividades 

07:30 Acolhida  
8h às 8h30 1ª refeição 
9h às 10:30 – atividades pedagógicas 

10:30 às 11h30 parque/brinquedoteca (cronograma por turma) 
11:30 às 12h - 2ª refeição 

12:30 – saída 
 
 
 
 
 
 
 
Vespertino 
13:15 Acolhida 

13h15 ás 13h45 - 1ª refeição 

13h45 às 16h – atividades pedagógicas 
16h às 17h Parque/brinquedoteca (cronograma por turma) 
17h - 2ª refeição 

17:30 Saída 

 

 
 
 
 

Concepções e práticas de Aprendizagem 
 
A avaliação do desempenho dos alunos deve ser entendida sempre como um instrumento  

a serviço da aprendizagem, da melhoria do ensino do professor, do aprimoramento da 
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escola. A avaliação é diagnóstica, processual e contínua e de forma global porque são 
realizados diversos procedimentos e instrumentos que validam o processo e os resultados 
do fazer educativo. O aluno é considerado como um todo, contemplando os aspectos 
cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. A avaliação como algo inerente ao nosso 
trabalho, na perspectiva de uma postura constante de observação, investigação e crítica 
construtiva em torno da avaliação. 
 
 

Planos de ação 
 
OBJETIVOS 

• Melhorar o nível de aprendizagem dos alunos. 
• Fortalecer a participação dos pais na escola. 
• Ampliar os tempos, espaços e oportunidades. 
• Criar novas perspectivas de um futuro melhor para os alunos. 
• Participação da família no processo ensino aprendizagem. 
• Assumir a vocação do campo em todos os processos de aprendizagem da Unidade de 
Ensino. 
 

METAS 

• Elevar a qualidade do ensino/ aprendizagem. 
• Atender os alunos com necessidades educacionais especiais, promovendo o acesso e 

permanência destes alunos em classes comuns. 
• Incentivar o resgate dos valores éticos e morais. 
• Criar um espaço mais solidário, de respeito e reciprocidade. 
• Fortalecer a relação família X escola. 
• Realizar para aos alunos oficinas interativas, ampliando a vivência de ações culturais e 

educativas na escola e fora da escola. 
• Explorar os saberes e fazeres da comunidade escolar em oficinas, Dias de Encontro de 

Comunidades, visitações, pesquisas e experimentações. 
• Realizar projetos em consonância com os eixos geradores, leitura, escrita e cálculos, 
palestras e oficinas. 
• Instigar o corpo docente a participar de cursos e oficinas pedagógicas de aprimoramento 

e capacitação. 
• Participar dos programas direcionados pela Secretaria de Educação. 
• Envolver professores e alunos em atividades culturais fora do ambiente escolar, 
participando de exposições, palestras, cinema, teatro e passeios turísticos. 
• Realizar diagnósticos e análises de dados do desempenho escolar. 
• Realizar reuniões com pais e responsáveis para acompanhar o processo de 
aprendizagem, analisando o desempenho dos alunos, e construindo um relacionamento 
harmonioso para que os pais percebam a importância de sua participação para a 
concretização de uma educação de qualidade. 
• Promover a participação em concursos de redação, história, desenho, semestral e/ou 

anualmente, ou ocasiões em que as oportunidades forem oferecidas. 
• Acompanhar e encaminhando os casos especiais, como casos de indisciplina, desvios 
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comportamentais, problemas de aprendizagem, a coordenação e/ou orientação 

educacional e pedagógica. 
• Conhecer pontos turísticos de Planaltina e Brasília. 
• Participar da Plenarinha. 
 
 

Gestão Participativa 
 

OBJETIVOS 

• Eleição de diretores 

• Reunião de pais 

• Instâncias Colegiadas 

• Dinamização da gestão escolar. 
 

METAS 

• Criar uma relação de reciprocidade entre escola e comunidade escolar. 
Conscientizar os pais da importância de participar das atividades desenvolvidas pela 

escola. 
• Promovidos mais encontros e palestras interessantes. 
• Propiciar a comunidade escolar participação e exercício da cidadania. 
• Instigar a participação da comunidade escolar nas instancias colegiadas. 
 
 
AÇÕES 

• Criar estratégias de mobilização das pessoas e setores da sociedade. 
• Examinar processos democráticos de decisão e mecanismos de integração das escolas. 
• Chamar a comunidade para dentro da escola, fazer parcerias com a comunidade escolar. 
Promover mais encontros e palestras interessantes. 
 

Gestão Financeira 
Nossa missão é promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de 
autonomia, ética e administrativa, otimizando a utilização dos recursos financeiros com a 
participação da comunidade escolar. Informando a comunidade escolar todas as melhorias 
feitas em benefício do aluno e da escola, utilizando a totalidade dos recursos de acordo com 

as necessidades pedagógicas, administrativas e da legislação, aplicando aos atos praticados 
na escola os princípios que regem a administração pública. 
 
 
 
 

Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem: concepções 
práticas 
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O Centro Educacional Águas do Cerrado possui a seguinte organização pedagógica: 
Coordenação Pedagógica, Conselho de Classe, Corpo Docente e Corpo Discente. 
A Coordenação Pedagógica atua na articulação entre a coordenação, a direção, os 
professores, sendo corresponsável pela formação integral do aluno, tendo como finalidade 
coordenar o planejamento, acompanhar e avaliar as atividades didático-pedagógicas 
desenvolvidas, dando suporte a proposta pedagógica com ênfase na qualidade de ensino, 
promovendo ações que contribuam para a implementação dos currículos, reflexões sobre os 
resultados alcançados e os ajustamentos necessários ao corpo docente e discente de acordo 
com o Regimento Escolar das instituições escolares da rede pública de ensino do Distrito 
Federal.  
O Conselho escolar é um colegiado do corpo docente, equipe pedagógica, equipe gestora, 
representantes do conselho escolar, cuja função é detectar os problemas concernentes ao 
processo ensino-aprendizagem, apontando sugestões para correção dos mesmos. Pode, a 
critério da instituição, ser participativo, ou seja, contar com a presença de alunos e pais ou 
responsáveis. O Conselho de Classe nesse momento de trabalho remoto, reforça a 
perspectiva de um diálogo efetivo e constante na construção do processo de ensino-
aprendizagem priorizando o aluno nas suas especificidades. O corpo docente é formado por 
professores do quadro efetivo e suplementar da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal atuando na área de atividades. Os docentes têm a sua modulação e 
distribuição de carga horária regidas em documento próprio emanado da Secretaria de 
Estado de Educação do DF. O corpo discente é formado por alunos, de 4 a 12 anos, e o seu 
ingresso se dará de acordo com a legislação vigente. O ano letivo do CEDAC é dividido em 
quatro (4) bimestres, definido em calendário escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal. As ações e atividades básicas que promovam a articulação entre professores e 
interdisciplinaridade estão diretamente relacionadas às responsabilidades do coordenador 
pedagógico, especialmente no que se refere à compatibilização de leis e normas externas 
com os procedimentos de rotina da instituição. Neste caso o docente deve ser notado como 
o especialista que faz a escola. Assim sendo, o relacionamento do professor com a 
coordenação deve ser explorado de forma a ficar caracterizado o porquê da necessidade de 
existir um plano de ações para que o espaço de intercâmbio profissional se torne um lugar 
de ideias efervescentes e não de apatia e acomodação. Educação Especial Organização e 
procedimentos didáticos pedagógicos com possibilidades educacionais de atuar frente às 
dificuldades de aprendizagem dos ANEEs, tornando-o dinâmico, principalmente, nas 
programações das atividades da sala de aula, com isso, favorecendo o processo de ensino 
e de aprendizagem e de integração e inclusão nas classes comuns. Atividades de 
Coordenação Pedagógica. Para os professores regentes que atuam 40 (quarenta) horas 
semanais, no turno diurno, com jornada ampliada na Educação Infantil, no Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais e Educação Especial a coordenação pedagógica dar-se-á no 
turno contrário ao de regência. Às terças-feiras e às quintas-feiras destinadas à coordenação 
pedagógica individual na unidade escolar e formações continuada dentro e fora da Unidade 
Escolar (atualmente feita exclusivamente fora da Unidade Escolar) Às segundas-feiras e às 
sextas-feiras destinadas à coordenação pedagógica individual, podendo ser realizada fora 
do ambiente da unidade escolar (atualmente feita exclusivamente fora da Unidade Escolar). 
A Coordenação Pedagógica como espaço/tempo de ação e reflexão implica a reorganização 
do trabalho pedagógico da escola e dos professores que pressupõe relação democrática e 
comprometida com a elaboração, implementação e avaliação do PPP da escola. Ao 
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considerar a perspectiva da gestão crítico-reflexiva, sublinhamos a coordenação pedagógica, 
caracterizando-a como um espaço/ tempo vivo, dinâmico, fundamentado na dialogicidade 
entre a comunidade escolar e a extraescolar, entre o real e prescrito, entre a teoria e a 
prática, na busca da concretização do PPP da escola e, assim, vencer os desafios que 
inviabilizam as ações coletivas para a construção da Educação Pública de qualidade. A 
coordenação deve desenvolver no professor a ideia de que ele é parte integrante da escola, 
compromissado com a missão, valores e políticas da instituição, estando o tempo todo 
agindo como um educador que visa o bem comum, isentando-se de ações que se reverteriam 
em benefício unicamente dele mesmo.  
 

O Conselho Escolar Local integrante da estrutura desta Instituição Educacional, constituído 
por representantes dos diferentes segmentos que integram a comunidade escolar.  

São ações do Conselho Escolar 

I - Consultiva, assessorar e emitir parecer; 
II - Deliberativa – elaborar e aprovar 
III - Mobilizadora – estimular, apoiar e promover; 
IV - Supervisora – acompanhar e prestar contas 
 
 
Plano de Ação para implementação do PPP 
 
De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - 
Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando 
suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos 
Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 
desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30). 
Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do Distrito 
Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir 
do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Pedagógica - PP da 
unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como 
ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social 
e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)  
 
Metas 

Promoção da identidade da Orientação Educacional  
Organização dos instrumentos de registro 

Ações educativas no coletivo para estimular a cultura de paz dentro e fora da escola 

Integrar a família e a escola na busca de uma ambiente aconchegante para  estudante 

Mobilizar a rede interna para a criação de um ambiente educativo 

Construir uma rede de colaboração em torno da aprendizagem. 
 
Temos como objetivo o Acompanhamento da evolução do estudante dentro das suas 
capacidades escolares. Encaminhamentos junto a rede de apoio. Escuta Ativa. 
Ações junto a família, estudantes, a rede e aos professores. 
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Projetos 
 
 

Projeto Ipês das Águas 

Centro Educacional Águas do Cerrado-CEDAC 

CRE: Planaltina 

Responsável: Vice-Diretora: Geise Calmária Petine de Lucena 

 

                             

INTRODUÇÃO 

A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a formação de 
cidadãos conscientes, aptos a decidirem e atuarem na realidade socioambiental, de um 
modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. 
Para atingirmos esses objetivos, mais do que trabalhar com informações e conceitos, é 
preciso que a escola trabalhe também com a formação de valores e atitudes. Nessa 
perspectiva, o Centro Educacional Águas do Cerrado elaborou o projeto que tem como 
objetivo despertar na comunidade como um todo para essa questão ambiental, não apenas 
agir corretamente no processo de preservação do meio ambiente, como também colaborar 
com o despertar dessa consciência junto às suas famílias e à comunidade. A arborização 
urbana desempenha funções importantes para os cidadãos e o meio ambiente, como, por 
exemplo, benefícios estéticos e funcionais que estão muito além dos seus custos de 
implantação e manejo. O presente trabalho trata-se de um trabalho que, além de promover 
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o plantio de árvores em nossa Unidade escolar, desenvolver um jardim e ornar nosso 
ambiente mais acolhedor e agradável. 

 

JUSTIFICATIVA 

As árvores proporcionam sombra, amenizam a temperatura e a poluição sonora, aumentam 
a umidade relativa do ar e melhoram sua qualidade. Sendo assim: O Centro educacional 
Águas do Cerrado está localizado em uma área Rural, sendo assim uma Escola do Campo. 
E de acordo com as DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO 
PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO Distrito Federal    devemos ter em mente que para 
instituir uma política pública para a Educação do Campo, significa reconhecer que a 
organização dos saberes escolares deve estar vinculada aos saberes e fazeres dos sujeitos 
do campo, cujo modo de vida contribui para auto afirmar a identidade das populações 
camponesas e promover o seu reconhecimento. Tal política deverá, portanto, valorizar seu 
trabalho, sua história, seu modo de existência, seus conhecimentos e sua relação com a 
natureza, na condição de ser que a integra. Dessa forma, acredita-se que a escola possui 
um papel central no desenvolvimento das comunidades camponesas e deve contribuir para 
a percepção da possibilidade de desenvolvimento da qualidade de vida dos seus sujeitos. 
Compreender a Educação do Campo a partir desse enfoque implica assegurar o direito à 
igualdade, com respeito às diferenças. O território do campo deve ser compreendido para 
muito além de um espaço de produção agrícola. Trata-se de território de produção de vida e 
de trabalho. Desse modo, evidenciar a Educação Ambiental como caráter formativo, 
produzindo no indivíduo o caráter ético e social na sua relação com a natureza, configurando-
se como elemento indispensável para se pensar a vida em sociedade, potencializando a 
relação homem/natureza de modo a transformá-la numa prática social indissociável da ética. 

 

OBJETIVO GERAL 

Tornar o ambiente do Centro Educacional Águas do Cerrado mais arborizado e agradável, 
mostrando o quanto a arborização é importante destacando assim, as suas funções nas 
cidades e região. Importâncias essas como aos relacionados a aspectos ecológicos, 
estéticos e sociais assim a importância da preservação do meio ambiente; fazendo com 
que os alunos e comunidade escolar identifique-se como parte integrante desse meio 
ambiente. Fazer parte dos programas de arborização, compensação ambiental e 
paisagismo dos jardins públicos, dentro da Unidade Escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Apresentar a natureza com suas belezas, curiosidades e fragilidades;  
2) Mostrar lados negativos e positivos da ação do homem e valorizar a preservação; 
3)  Proporcionar novas vivências e construção de novos conhecimentos; 
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4)  Mostrar a importância da água na natureza;  
5)  Despertar a conscientização a respeito do Meio Ambiente; 
6) Apresentar a escola para amigos e colaboradores de Planaltina; 
7) Arborizar a frente da Escola com Ipês coloridos; 
8) Deixar a História de nossa escola mais alegre e bonita. 

 
 

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

A Equipe Gestora, formadas por Dinamar, Geise e Dinalva, observaram a importância da 
arborização da UE, e iniciaram a construção do projeto. A Equipe diretiva desenvolverá: 

-Escolheram o plantio de árvores nativas do cerrado, iniciando pelo Ipê.  

-Desenvolver convites para entrega; 

-Decidir o local mais apropriado na lateral da Escola, (área que fica de frente para a BR) e 
assim colaborasse com sombra para a área externa onde ficam a quadra e o parquinho; 

-Demarcar o local que não oferecesse riscos para o crescimento das raízes e galhos, não 
atingindo assim a fiação que passa na área externa; 

-Busca de mudas de Ipês com 1 metro ou 1,5 metro para o plantio e mudas de 30 centímetros 
para entrega de lembrancinhas; 

-Contato junto a NOVACAP PLANTAS OU MUDAS DE FLORES E ARBUSTOS PARA 
JARDINAGEM e compor a paisagem do estacionamento; 

- Organizar café da manhã; 

-Organizar ornamentação; 

-Decidir data do Plantio; 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação acontecerá ao longo do desenvolvimento do projeto através da observação da 
concretização do jardim, arborização do Centro Educacional Águas do Cerrado. 

 

CULMINÂNCIA 

A culminância desse projeto dar-se-á no mês de maio de 2021 e quando o Jardim de Ipês 
forem plantados; ocasião em que a escola fará um café da manhã com os ajudantes e 
colaboradores no plantio de árvores do cerrado (IPÊS). 
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Parceiros e colaborados do Plantio dos Ipês: 

Dinamar 

 

Katia UNIEB Elias UNIAG Casal Muller Marcos Aurélio 

Geise Marcos 
Chavarelli 

Escola classe 
06 

Extraordinárias Luciano 

Dinalva Gestoras 
Creches 

Célio 
Administrador 

Luis Claúdio 
CAIC 

******* 

Bento Reis 

 

Lúcia CRE Conselho 
Tutelar 

Jailson CRE ******** 

Marcos Santos Lucivan UNIAG Abdias BRB Alense Escola 
do Campo 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos do projeto 
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Plantio dos Ipês e nossos amigos colaboradores 
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Ipê Florido em agosto 2021 no Centro Educacional 

Águas do Cerrado 

 

 

 

PROJETO IDENTIDADE 

Recebemos a escola com o nome já definido e entendemos que os estudantes precisam ter 
a identidade da escola. Fizemos uma parceria com o IBRAM e os nossos alunos puderam 
então conhecer as Águas Emendadas. A discussão do tema água é importante para que as 
crianças entendam om problema que envolve o mundo inteiro em relação ao uso de forma 
consciente. O cerrado, está presente e latente em nossa escola por se tratar de um ambiente 
rural. 

Objetivo Geral: Sensibilizar a comunidade escolar sobre o uso consciente da água. 

Objetivos específicos:  

 Reconhecer que a qualidade de vida está ligada ao uso sustentável da água 
 Adotar, por meio de atitudes cotidianas, medidas de preservação da água. 
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 Identificar o tema água com o nome da escola. 
 Explorar o tema para desenvolver atividades interdisciplinares. 

 

Metodologia: 

 As atividades serão desenvolvidas durante todo o ano letivo. Houve uma culminância 
com exposições no Dia Mundial da água. 

 Atividades coletivas 
 Palestra com ADASA: Guardiões da água. 
 Produção de maquetes, esculturas, desenhos e pinturas. 
 Cada professor desenvolveu a temática com vídeos e aulas expositivas sobre o tema. 

Avaliação: 

 Será no decorrer de todo o ano letivo. 

                                                                                                               

Concurso para escolha de nome da biblioteca do CEDAC 

 

A Direção do CED Águas do Cerrado, torna público o concurso para escolha do nome da 
Biblioteca. 

I – DO OBJETIVO  

O presente concurso tem como objetivo escolher o nome da Biblioteca do CED Águas do 
Cerrado. O nome escolhido será adotado como identificação oficial da Biblioteca. Seguindo 
a proposta institucional da Unidade Escolar, as sugestões deverão contemplar nomes de 
espécies da fauna ou flora do cerrado brasileiro. 

II – DO PRAZO  

O processo de que trata este edital ocorrerá no período compreendido entre os dias 30/05 à 
03/06 de 2022.  

III – DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

O Concurso será dividido em 03 (três) fases distintas assim distribuídas:  

a) Cadastro de sugestões de nomes e desenhos;  

b) Comissão Julgadora para escolher as três melhores propostas de nomes (Ensino 
Fundamental) e três melhores propostas de desenho (Educação Infantil);  

c) Eleição direta através de votação entre as três melhores propostas de nomes e desenhos. 
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V – DAS INSCRIÇÕES  

a) durante o período de 30/05 a 03/06, as turmas deverão realizar a inscrição juntamente 
com a sugestão do nome, durante esse período os desenhos deverão ser confeccionados 
pelos alunos da Educação Infantil.   

b) a inscrição formal da sugestão dar-se-á mediante o preenchimento de formulário 
disponível. 

c) cada turma poderá turma de Ensino Fundamental poderá apresentar uma única sugestão 
de nome à Biblioteca Do CED Águas do Cerrado.  

d) poderão ser sugeridos apenas nomes de espécies da fauna ou flora do cerrado brasileiro.  

VI – DA ANÁLISE E JULGAMENTO  

a) A Comissão Julgadora escolherá as três melhores sugestões mediante a avaliação 
conjunta, levando em consideração os seguintes itens: repetição de sugestão, 
conceito, e originalidade;  

b)  Se a Comissão Julgadora decidir que nenhuma das sugestões apresenta os 
requisitos exigidos lavrará ata sucinta, esclarecendo as razões de sua decisão.  

c) Se houverem escolhas concomitantes do nome da biblioteca, caso venham a serem 
vencedoras, as turmas serão premiadas juntamente. 

d) Cada sala escolherá apenas um nome e um desenho de forma coletiva. 

VII – DA ELEIÇÃO E APURAÇÃO  

a) as três propostas de nomes e desenhos escolhidos serão apresentados, durante o 
período de eleição, aos participantes do processo (discentes, docentes e técnico-
administrativos e terceirizados da Regional), via consulta eletrônica.  

b) cada votante terá direito a um voto e poderá escolher apenas um único nome dentre 
aqueles apresentados.  

c) o período de votação será entre os dias 08 e 09 de junho de 2022.  

d) a divulgação oficial do nome escolhido para a Biblioteca do CED Águas do Cerrado será 
realizada no dia 10/06.  

 

 

IX – DA COMISSÃO ORGANIZADORA E JULGADORA  

A Direção constituirá uma comissão organizadora e julgadora com fim específico de cuidar 
de todas as questões contempladas neste Edital. A referida comissão, de seis membros, 
assim será constituída:  
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a) presidente da Comissão: Diretora 

a) vice-diretor;  

b) secretário escolar; 

c) representante dos (as) discentes;  

d) um (a) representante dos (as) docentes;  

e) um(a) representante dos(as) servidores técnico-administrativos.  

e) responsável pela biblioteca; 

X – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

O resultado final do Concurso será publicado dia 10/06/2022.  

XI – DISPOSIÇÕES FINAIS  

Eventuais questões não previstas neste edital serão resolvidas pela Comissão Organizadora 
e Julgadora e registradas em ata, assim como todas as ações e deliberações relevantes 
orientadas por este edital. 

CRONOGRAMA  

Divulgação do Edital: 30/05/2022 

Envio de sugestões: 30/05 à 03/06 

Análise e julgamento das sugestões: 08 e 09 de junho de 2022 

 Eleição: 09/06/2022 

Divulgação oficial: 10/06/2022  

 

PROJETO MUSICALIDADE  

JUSTIFICATIVA  

A música, dentro da escola, pode ser uma grande aliada dos professores de todas as séries 
da educação básica. As crianças têm a música, naturalmente, inserida em suas vidas desde 
muito cedo. Sejam nas canções de ninar, brincadeiras, desenhos animados ou filmes. Todos 
estes estímulos são facilitadores para que elas tenham maior apreço pela música. Assim, 
nada melhor do que usar um recurso capaz de tornar o processo de aprendizagem mais 
prazeroso, e por consequência, mais efetivo. 

OBJETIVOS 
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 Conhecer os instrumentos musicais e os diferentes sons que eles produzem; 
 Ampliar a percepção auditiva por meio de sons distintos; 
 Utilizar a música enquanto instrumento de ensino e aprendizagem; 
 Explorar os sons feitos pelo corpo humano: assobiar, bater palmas, bater os pés, 

barulhos feitos com a boca, etc.; 
 Desenvolver a capacidade de imitação de sons; 
 Estimular a interação social por meio da música; 
 Implementar a música na rotina diária durante algum período; 
 Estimular o desenvolvimento e expressão corporal por meio da dança. 

DESENVOLVIMENTO 

 Exibição de animações educativas com conteúdos sobre instrumentos musicais, 
como por exemplo, o DVD “Abelhinha Listradinha” (2015); 

 Atividades pedagógicas com temas musicais; 
 Rodas de músicas com canções tradicionais; 
 Histórias e contos com teor musical: “A Flauta do Tatu” ( ngela Lago, 2017) 

“Conheça a Orquestra” (Ann Hayes, 1991) “O Violino Mágico” (Eunice Braido, 2009) 
 Brincadeiras que envolvam música; 
 Que som é esse? Atividade de reconhecimento sonoro, com barulho da chuva, 

trovões, buzinas de carros, latido de cachorro, canto dos pássaros e outros; 
 Uso de músicas na rotina escolar. Alguns exemplos são a música “Lavar as Mãos” 

(Arnaldo Antunes, 1995), para cantar antes do lanche e a música “Sai Preguiça” 
(Palavra Cantada, 2004) no início da aula; 

 Usar a música de forma interdisciplinar, aplicando-a em matérias como Português e 
Matemática. Para isso, é possível explorar o alfabeto e sequências numéricas 
cantados, por exemplo. Junto, utilize materiais concretos, como letras e números 
impressos; 

 Histórias musicadas, acompanhadas de fantoches, como por exemplo, “O Macaco e 
a Velha”, “A Festa no Céu” e 

 “Dona Baratinha”, todas disponíveis na internet; 
 Perceber os níveis diferentes da fala: silêncio, cochicho, grito, etc; 
 Confecção de instrumentos sonoros, usando garrafa pet, latas, tubos, caixas, 

sementes, etc.; 

PROJETO PSICOMOTRICIDADE E MOVIMENTO 

JUSTIFICATIVA 

A psicomotricidade contribui de modo expressivo na formação do indivíduo e tem como 
objetivo incentivar a prática do movimento em todas as etapas do desenvolvimento infantil. 
Através de atividades lúdicas as crianças criam, interpretam e se relacionam com o mundo 
em que vivem. Perante este contexto, o educador infantil deve estimular o desenvolvimento 
psicomotor com a intenção de contribuir para a formação integral dos alunos na educação 
infantil. O movimento permite a criança explorar o mundo exterior, por isso a estimulação 
psicomotora é fundamental no desenvolvimento da criança. O papel do professor ou 
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pedagogo que trabalha na educação infantil é proporcionar aos seus alunos processos de 
afetividade, pensamento, motricidade e linguagem, na qual a dinâmica psicomotora auxilia 
no potencial de relação pela via do movimento, incentiva o brincar e amplia a possibilidade 
de comunicação. A criança encontra-se em constante movimento, expressando-se através 
da linguagem corporal, o que é uma das formas de ela interagir com seus iguais, propiciando, 
assim, o contato com o mundo do conhecimento. Considerando a infância como princípio do 
desenvolvimento humano, observa-se que no Brasil a educação infantil vem 
progressivamente ganhando destaque por entender a infância como um período de 
transformações corporais, cognitivas e subjetivas, as quais possibilitam à criança 
descobertas sobre ela mesma e o universo que a cerca. Nesse contexto, o cuidado com o 
desenvolvimento da criança torna-se fundamental, já que é o início do processo de 
aprendizagem assistemático e sistemático. É na infância em que se iniciam as primeiras 
aprendizagens sistemáticas, ou seja, as escolares. 

OBJETIVO 

O objetivo fundamental é desenvolver no aluno a organização espacial e temporal, 
promovendo melhoras no equilíbrio, coordenação e motricidade fina, bem como integração 
e conhecimento do próprio corpo, além de trabalhar situações afetivas e emocionais que 
dizem respeito ao contexto do aluno. Quando a criança é estimulada desde bebê tende a ter 
mais facilidade nos seus relacionamentos afetivos, na sua forma de lidar com o próprio corpo, 
com si mesma e com o ambiente social. Segundo Fonseca (2004, p. 10), a psicomotricidade 
é atualmente concebida como a integração superior da motricidade, produto de uma relação 
inteligível entre a criança e o meio. É um instrumento privilegiado através do qual a 
consciência se forma e se materializa. A aprendizagem é um processo complexo que envolve 
sistemas e habilidades diversas, inclusive as motoras. A maioria das crianças que 
apresentam dificuldades de aprendizagem, o problema não está no período escolar em que 
se encontra. Assim sendo, é indispensável que a criança, durante o período do ensino infantil 
adquira conceitos que irão permitir e facilitar a aprendizagem da leitura e da escrita, nas 
quais são condições mínimas necessárias para uma boa aprendizagem, e constituem a 
estrutura da educação psicomotora. 

DESENVOLVIMENTO 

Oferece diferentes linguagens e formas de expressão, como: gestual, verbal, plástica, 
dramática e musical, bem como a linguagem oral e escrita com o uso de diferentes gêneros 
textuais orais e escrito, contextualizar as relações quantitativas, medidas e orientação 
espaço temporal.  

 

OBJETIVO 

Estimulação aos movimentos da criança, tem como meta:  
Motivar a capacidade sensitiva através das sensações e relações entre o corpo e o exterior 
(o outro e as coisas).Cultivar a capacidade perceptiva através do conhecimento dos 
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movimentos e da resposta corporal.Ampliação das possibilidades de expressão do próprio 
movimento para utilizações em diversas situações; Conhecimento das potencialidades e 
limites do próprio corpo; Controlar e aperfeiçoar gradativamente o próprio movimento; 
Utilização dos movimentos de preensão, encaixe, lançamento etc., Para a ampliação de suas 
possibilidades em diferentes situações; Conhecimento, interesse e cuidado da imagem do 
seu próprio corpo. 

   

 

 

PROJETO EMOÇÕES 
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O projeto vem de encontro á leitura do livro infantil de Anna Llenas, Monstro das emoções 
trabalhado em sala juntamente com atividades interessantes para ajudar as crianças a 
reconhecerem suas emoções.  

JUSTIFICATIVA 

Nós humanos somos seres complexos, temos que lidar com sentimentos e emoções que por 
vezes nos desestabilizam. As crianças também têm que lidar diariamente com muitas 
emoções. Sente raiva, alegria, tristeza e passam por situações que geram frustrações. Cada 
criança reage a esses sentimentos de maneira distinta, e conversar com elas sobre isso é 
uma forma de trabalhar as situações de conflito de forma positiva. Desse modo, as crianças 
passam a agir de forma mais tranquila, adotando uma atitude da qual se orgulham 
posteriormente. Com o projeto emoções aprendemos como ajudar nossos alunos a 
reconhecer e identificar as emoções corretamente. A partir do desenvolvimento da 
inteligência emocional, a criança está preparada para vivenciar situações várias de uma 
maneira equilibrada. No projeto realizamos um momento de relaxamento para refletir sobre 
o sentimento da calma, da paciência e também da tranquilidade. Os monstrinhos refletiam 
cada sentimento, e todos os alunos expõem suas historias  

OBJETIVOS 

A principal função das emoções é estabelecer um determinado estado de informações 
dentro do corpo que nos permitem ter respostas rápidas em diferentes situações como as de 
risco, por exemplo. A psicologia lida com emoções estabelecidas por experiências vividas e 
que são registradas de modos distintos em cada pessoa.
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PROJETO SENSORIAL 

 

JUSTIFICATIVA 
Observando e pesquisando sobre o desenvolvimento das criançasI, chegamos à conclusão 
que se faz necessário um plano de estimulação motora, cognitiva e emocional. Desta forma, 
o presente projeto pretende contribuir com o trabalho de estimulação desenvolvido com 
crianças, explorando os cinco sentidos: tato, visão, paladar, olfato e audição. 
Nessa fase as crianças estão descobrindo o mundo através das sensações e estímulos, este 
mundo é dominado pelas sensações trazidas pelo tato, visão, audição, paladar e olfato e 
todos estes momentos tem sabor de descoberta que podem ser enriquecidos pelo professor 
que criará espaços e desafios. Quando se estimula uma criança, um leque de oportunidades 
e de experiências se abre a ela, fazendo explorar, adquirir destrezas e habilidades de uma 
forma mais natural”. Neste sentido todo o processo de estimulação visa a possibilitar ã 
criança independência, auto estima, construindo autonomia e segurança para que ela possa 
enfrentar novas experiências que resultarão em seu crescimento e desenvolvimento. 
 
OBJETIVO  
Estimular o desenvolvimento psicomotor, emocional, social e cognitivo individualmente; 
Observar as reações das crianças em cada estimulação do tato, paladar, olfato, visão e 
audição; 
Explorar diferentes objetos e materiais, observando as suas características, propriedades e 
possibilidades de manuseio. 
Explorar o corpo para desenvolver capacidades posturais, motoras e movimentos de 
pressão, encaixe, rasgar e amassar. 
Ampliar gradualmente o conhecimento do seu corpo, a fim de aperfeiçoar seus recursos de 
deslocamento e ajustar suas habilidades motoras. 
Deslocar-se com segurança e destreza no espaço, desenvolvendo atitudes de confiança em 
suas próprias capacidades motoras. 
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Corpo e Movimento: corpo humano, equilíbrio, coordenação motora, sensações, percepção 
de ritmo, flexibilidade, controle muscular: encaixar, enfiar, pegar e soltar, subir e descer, 
empilhar, chutar, escorregar, engatinhar, dançar, correr, andar, saltar, manusear, entre 
outros, noções de lateralidade. 

 

     

 

PROJETO PROFISSÕES 

 

JUSTIFICATIVA 

A construção da identidade e cidadania são importantes processos internos que não 
podem ser ignorados, pois é externamente que refletem os resultados. Dessa forma, é 
dever apresentar e trabalhar as profissões em sua infinda diversidade e ressaltar sua 
importância para a sociedade. 

 

 

OBJETIVOS 
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Desenvolver linguagem oral e escrita, melhor o trabalho em equipe e a comunicação; 

 Desenvolver raciocínio lógico, capacidade analítica e interpretativa; 
 Apresentar as profissões em sua enorme diversidade, sanando qualquer tipo de 

dúvida ou preconceito que tenham; 
 Perceber a importância para a sociedade que as profissões simbolizam; 
 Aprender a respeitar a si e ao outro. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

REAGRUPAMENTOS: INTRA E INTERCLASSE 

 

JUSTIFICATIVA 

Apoiado pelas Diretrizes Pedagógicas do Segundo Ciclo SEEDF, que propõem o 

reagrupamento como uma estratégia de trabalho em grupo, que atende a todos os 

estudantes sem buscar a homogeneidade, mas a necessidade de diferenciação e 
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individualização de práticas voltadas às reais necessidades dos estudantes e diante das 

observações de dificuldades comuns entre os alunos (as) do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental, o Centro Educacional Águas do Cerrado se propôs a organizar o 

reagrupamento interclasse (formação de grupos de estudantes entre as turmas dos Anos 

Iniciais – 1º e 2º ciclo) uma vez por semana e o reagrupamento intraclasse (formação de 

grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o horário das aulas). 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto de reagrupamento interclasse consiste na reorganização (independente da turma 

ou bloco) semanal dos alunos em salas, para auxílio na superação das dificuldades de 

aprendizagem por eles apresentadas. A distribuição do (a) aluno (a) será feita a partir das 

necessidades e possibilidades diagnosticadas (potencialidades e fragilidades). Os 

profissionais da escola e das turmas se distribuem na organização e acompanhamento do 

trabalho de cada grupo de alunos considerando suas especificidades, nesses momentos o 

professor regente se organiza a partir das necessidades de aprendizagens da turma. 

No reagrupamento é importante que se faça a reconstituição dos grupos sempre que 

necessário, evitando grupos fixos ao longo do ano letivo, com o objetivo de oferecer aos 

estudantes oportunidades ampliadas de aprendizagens, além de superar a atribuição de 

rótulos como grupos fortes e fracos. 

Além dos profissionais da escola faz-se necessário o suporte dos educadores sociais 

voluntários para implementação dos reagrupamentos. Esta estratégia é potencialmente 

decisiva no que tange o alcance da meta de alfabetizar todas as crianças até o 3º ano e 

superar lacunas que existam no processo de aprendizagens dos estudantes para que 

alcancem sucesso no seu processo de aprendizagem, garantindo não somente sua 

permanência na escola, mas sua permanência com aprendizagem. 

Mercadinho literário 
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Este projeto de trabalho será desenvolvido na Biblioteca NOME, no Centro Educacional 

Águas do Cerrado, durante o ano letivo de 2022 e tem como finalidade fomentar a leitura 

através da dinamização do espaço e da mediação da leitura. 

OBJETIVO 

O foco central desse projeto é possibilitar que, por meio do letramento, a criança possa 

expandir a qualidade de seu contato com o mundo devido ao domínio da leitura e da escrita.  

O projeto Mercadinho Literário se estrutura a partir da leitura e apresentação de livros de 

acordo com o horário disponível para cada turma na Biblioteca X. Na abordagem inicial será 

apresentado ao aluno o acervo bibliográfico e como se dará a escolha e empréstimo dos 

livros. Cada aluno poderá escolher um livro e levar para casa, ele terá o prazo de três dias 

para ler e apresentá-lo para a turma fornecendo informações básicas como título e autor e 

também narrar os acontecimentos por ele lidos. A turma por sua vez fará a avaliação dessa 

apresentação com nota de 1 a 5, ao final será calculada uma média e a essa média acrescida 

a nota do (a) professor (a). Esse valor será revertido em uma quantia dinheiro e repassado 

ao aluno que o guardará em seu cofre, previamente identificado e armazenado na escola. 

Ainda em sala de aula o aluno preencherá uma ficha de leitura sobre o livro que leu e fará 

um desenho sobre o mesmo para ser anexado ao portfólio final. Cada vez que o aluno pegar 

um livro na biblioteca ele preencherá o termo de responsabilidade junto à identificação do 

exemplar. Caso o aluno não conclua a leitura poderá renovar o empréstimo, porém ao valor 

final da sua nota será deduzido 1,00 referente à multa de atraso. Essa medida é necessária 

para garantir a circulação dos exemplares e trabalhar o senso de responsabilidade no aluno. 

Ao final de cada semestre, na escola, ocorrerá o mercadinho literário onde as crianças 

poderão abrir seus cofres para fazer a compra dos utensílios disponíveis. 

Ao final do ano letivo os alunos receberão um portfólio com suas fichas de leitura e os 

desenhos por eles confeccionados para que percebam de forma concreta seu 

desenvolvimento ao longo do decorrido ano.  
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 PROJETO FESTA JUNINA 

O CED Águas do Cerrado entende que tem um papel importante na valorização das 
tradições e a comemoração da Festa Junina é uma delas. Além disso, o tema desperta um 
grande interesse dos alunos que para muitos, devido á idade e à pandemia do Corona 
vírus, nunca puderam participar de uma festa como esta. 

Trata-se de uma grande oportunidade de engajar diversas atividades interdisciplinares e 
ampliar o universo linguístico, por ser uma temática rica, onde podem ser explorados 
diversos tipos de textos, resgaste de brincadeira, culinária , gincana . 

OBJETIVO  

Explorar as festas juninas como tema gerador para atividades interdisciplinares Objetivos 
específicos: 

 Conhecer, respeitar o trabalho do homem do campo. 

 Conhecer a origem das festas juninas. 
 Valorizar as tradições das festas juninas. 

 Socializar com a comunidade escolar e família 
 Desenvolver a linguagem oral e escrita 
 Estimular a criatividade e a imaginação através de atividades relacionadas ao tema. 

 Incentivar o gosto pela culinária junina. 
 Ampliar o vocabulário 

 Conscientizar sobre o perigo de fogos e balões. 
 Estimular as brincadeiras e jogos juninos 

 Promover a festa junina da escola. 

DESENVOLVIMENTO 

Anúncio da festa junina e organização da gincana 

Cada professor desenvolverá o tema em sala de aula por meio de atividades 
interdisciplinares. 

A organização da festa terá a participação de todos  os integrantes da escola.] 

 

Culminância: 

Festa Junina ( I Arraiá do CEDAC) 

PROJETO CONSCIÊNCIA NEGRA 
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Com o intuito de formar cidadãos antirracistas, o projeto se desenvolverá no decorrer do ano 
letivo por meio de leituras, visitas à museus, rodas de conversa e produções artísticas. 

OBJETIVOS 

Proporcionar momentos de reflexão e discussão sobre a diversidade cultural do povo 
brasileiro analisando especialmente as contribuições da cultura africana em nosso país, no 
Distrito Federal e nossa cidade. 

Reconhecer, valorizar e divulgar os processos históricos de resistência negra, 
desencadeados pelos africanos escravizados no Brasil e por seus descendentes na 
contemporaneidade, nas formas individuais e coletivas. 

Empoderamento feminino e representatividade da mulher negra 

Combater o preconceito étnico-racial. 

DESENVOLVIMENTO 

Atividades coletivas no ambiente escolar: filme, música afrodescendente, palestras contos 
africanos, apresentação de griots e outros. 

CULMINÂNCIA 

Show de Talentos e Beleza Negra. 

ATIVIDADES PREVISTAS 

 Elaboração de jogos sobre o tema. 

 Releituras musicais. Estudar os gêneros musicais, segmentação de 
ouvintes 

 Filmes de super-heróis negros. 
 Visitas à museus e espaços voltados à cultura negra  

 

 

 

PROJETO JIU JITSU NA ESCOLA  
 

 
DESENVOLVIMENTO 
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Duração O Projeto Águas do Cerrado - Jiu Jitsu na Escola visa introduzir e utilizar o esporte 
para promover o desenvolvimento de habilidades como controle inibitório, flexibilidade 
cognitiva, memória de trabalho, empatia, harmonia entre corpo e mente, disciplina e 
aceitação das regras e combinados, fortalecendo o respeito entre os alunos da educação 
infantil ao ensino fundamental, atendidos por esta instituição escolar. Com duração de 10 
encontros que ocorrerão nas terças no período matutino de 09h as 10h e de 10h as 11h e às 
quintas no vespertino das 14h30 às 16h30.Justificativa 
Mediante atendimento aos pais e alunos da Escola Águas do Cerrado no primeiro e segundo 
bimestre do ano de 2022 o Serviço de Orientação Educacional identificou a necessidade de 
promover atividades que pudessem estimular e garantir o direito ao desenvolvimento de 
habilidades sócio emocionais dos alunos, principalmente os encaminhados pelas 
professoras ao SOE. Alunos estes que apresentam inabilidade em auto controlar-se, 
agressividade junto aos colegas e indisciplina quanto aos combinados e regras básicas de 
convivência em sala de aula e em outros 
ambientes como refeitório, transporte escolar e, segundo relatos dos pais, no próprio lar. 
 
 
OBJETIVO 
  
Promover uma consciência de respeito, tolerância e auto regulação mediante a prática do jiu 
jitsu. Objetivos específicos. Desenvolver um senso de disciplina e respeito as regras e 
combinados, reflexão sobre o uso da força 
física e a não violência, aprender sobre cooperação e trabalho em equipe, generalização de 
valores sócio emocionais e desenvolvimentos das funções executivas, harmonia e equilíbrio 
entre mente e corpo mediante a prática do jiu jitsu.  
 
 
CULMINÂNCIA 
O Projeto terá a duração de dez encontros tendo sua culminância num torneio promovido 
entre os participantes, organizados por idade. Metodologia Aulas práticas e teóricas com 
duração de 50 minutos, com a participação de um professor de jiu jitsu graduado com a faixa 
preta e de um Pedagogo - Orientador Educacional. Serão dez encontros que 
compreenderão: Aquecimento e preparo físico-Exposição e reflexão sobre os princípios do 
jiu jitsu e sua aplicabilidade dentro e fora do tatame. 
 

AVALIAÇÃO 

O projeto e os participantes serão avaliados de forma qualitativa e será observado o 
interesse, a 

participação e a interação dos alunos durante os encontros, em sala de aula, nos outros 
ambientes da 

escola e no ambiente do lar. 

 

ANEXOS 
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PALESTRA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS DIVERSIFICADAS 
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                                    PASSEIO AO CIRCO 

 

 

 

 

PASSEIO A FEIRA DO LIVRO 
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MAIO LARANJA – COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO 
SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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