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1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Dados de identificação da unidade escolar 
CENTRO EDUCACIONAL DONA AMÉRICA GUIMARÃES 

ENDEREÇO Quadra 10K, Conjunto C, Área Especial, 
Arapoangas, Planaltina-DF. 

E-MAIL ceddagplanaltina2015@gmail.com  

TELEFONE (61) 3029-3134 

GOVERNADOR DO DISTRITO 
FEDERAL 

Ibaneis Rocha Barros Junior 

ÓRGÃO MANTENEDOR Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal 

SECRETÁRIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL 

Hélvia Miridan Paranaguá Fraga 

DIRETOR Robison Lopes de Oliveira 

VICE-DIRETOR Washington Tadeu de Assis 

 
SUPERVISORES PEDAGÓGICOS 

Diurno 
 Edinalva Vitorino dos Santos Pinheiro 
 Thiago Rodrigues Silva 
Noturno 
 Helder Fayad Generoso 

COORDENADORES PEDAGÓGICOS Diurno 
 João Tadeu Maia Júnior 
 Maria Gorete da S. Lima 
 Valdete Vítor Dias 
Noturno 
 Flávio Antônio de Oliveira 
 Valeriano de Castro Júnior 

EDUCADORES SOCIAIS 
VOLUNTÁRIOS  

 Samuel Alves Souza 
 Zuleide Teodoro Magalhães 
 Kadja Cristina Jesus Bandeira 

SUPERVISORA ADMINISTRATIVA Alinne Karen Sousa Araújo 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS João Batista de Jesus 

SECRETÁRIO ESCOLAR Emanoel Farias Martins 

SECRETÁRIOS ESCOLARES  Eliane Barros do Carmo 
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 Rogério da Silva 
 

 

 

1.2. Processo de construção e sujeitos participantes 
 
O presente Projeto Político-Pedagógico, de acordo com as orientações pedagógicas 

disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (BRASIL, 2014a), é 

resultado do debate com os diferentes setores da escola, tanto sob o aspecto pedagógico quanto 

sob o aspecto organizacional. Por entender que a educação dentro da escola se dá a partir de todos 

os sujeitos envolvidos no processo, nossa escola sempre procura pautar suas ações a partir do 

diálogo com todas as partes que a compõem, desde os profissionais que trabalham na vigilância, 

na cantina e nos serviços gerais até os professores, alunos, orientadores, secretaria e equipe 

gestora, de modo que a elaboração do presente documento é fruto de todo esse diálogo. Dentre 

todos os momentos de diálogo promovidos, a coordenação pedagógica destacou-se como 

principal espaço onde foram levantados os problemas mais pontuais, assim também onde 

surgiram proposições de projetos e onde a equipe gestora conseguiu colher observações sobre o 

cotidiano escolar a fim de traçar as estratégias desse documento. 

Importante destacar que a escola se situa em uma comunidade com histórico de violência e 

marginalidade, o que em algumas situações pode gerar o envolvimento de jovens com a 

criminalidade e o comportamento violento. Tendo em vista isso, a escola procura mobilizar seus 

recursos a fim de oferecer uma educação que seja capaz de promover uma nova visão, baseada na 

construção de objetivos de vida que fujam do caminho da criminalidade. Entendendo que esse 

trabalho se torna mais viável a partir da atuação conjunta entre família, escola e sociedade, além 

de ter como característica o atendimento a uma comunidade que mora nas redondezas, nossa 

escola incentiva a participação familiar em sua rotina, através de reuniões, palestras, eventos e 

festas envolvendo a comunidade, buscando manter canais abertos para sugestões e discussões que 

enriqueçam nossa atuação e permitam a condução de um trabalho em consonância com as 

necessidades e peculiaridades dos alunos, entendendo o contexto e os grupos sociais onde os 

mesmos se encontram. 

Do mesmo modo, o trabalho realizado pelo Serviço de Apoio à Aprendizagem (Pedagoga) pela 

Sala de Recursos Generalista e pela Orientação Educacional envolve um constate contato com os 

familiares dos alunos atendidos por esses serviços, onde uma parte importante da comunidade 
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escolar tem o espaço para abordar questões relacionadas ao cotidiano da escola e, posteriormente, 

repassar tais demandas à equipe gestora. Além disso, bimestralmente a escola costuma realizar as 

assembleias e reuniões de pais, onde os profissionais da escola têm um maior contato direto com 

as famílias, e onde é possível colher observações e informações que ajudem na rotina escolar e 

que contribuíram na elaboração do presente documento. 

 

2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

2.1. Descrição histórica 
 

A escola está situada na cidade de Planaltina, no Bairro Arapoanga, Região Administrativa VI 

do Distrito Federal. O Centro Educacional Dona América Guimarães atende a comunidade local 

desde o dia 19 de agosto de 2009. Como já citado, por compreender que a sua localização 

favorece a recepção de muitos alunos oriundos de classes economicamente menos favorecidas, 

a escola busca desenvolver seus trabalhos a partir de uma visão acolhedora, buscando ofertar 

possibilidades que permitam a construção coletiva de uma nova realidade, considerando os 

aspectos relevantes do dia a dia dos alunos, com a participação ativa dos pais e funcionários, 

envolvendo assim toda a comunidade escolar. 

 

2.2. Caracterização física 
 

A unidade escolar possui aproximadamente 8.200 metros quadrados de área construída e murada. 

Dentre os principais espaços destaca-se: 24 salas de aula, Sala dos Professores, Sala de 

Coordenação, Direção, Secretaria, Supervisão, Coordenação com sala de Reprografia, Cantina, 

Depósito de gêneros, Sala de Leitura, Orientação Educacional, Sala de Recursos Generalista, 

Serviço de Apoio à Aprendizagem (Pedagoga), Banheiro dos professores, Banheiro dos alunos, 

Banheiro para PNEs, Sala de Recursos Pedagógicos (em construção), Sala dos servidores, Guarita 

de entrada, Estacionamento interno e externo, Hall de entrada com bancos, Área verde, Cabana 

ao ar livre e quadra poliesportiva (sendo que uma parte está em obras para cobertura).  

Embora disponha de grande variedade de espaços, torna-se importante salientar alguns problemas 

estruturais que podem levar a impossibilidade de realização de determinadas estratégias. As salas 

de aula, por exemplo, em sua maioria, foram construídas em uma posição que o sol invade tanto 

na parte da manhã quanto na parte da tarde, trazendo grande desconforto. Observa-se também a 
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necessidade que a escola tem de uma área grande de pátio coberto, ao abrigo da chuva e do sol, 

necessidade parcialmente suprida com a utilização do espaço de entrada entre a Coordenação e a 

Cantina, porém com limitações. 

Além dos ambientes, cabe destacar os recursos materiais disponíveis: 

 Aparelhos de som diversos; 
 Duplicadores; 
 Computadores; 
 Notebooks; 

 Materiais pedagógicos diversos: papéis diversos,  réguas, compassos, transferidores, tintas 
guache, pincéis: pelo, atômico e marcadores para quadro branco, lápis de cor, tesouras 
diversas, barbantes, colas, entre outros; 

 Microfone com e sem fio; 
 Caixa amplificadora de som; 
 Globos terrestres; 
 Projetores e Pró-Info; 
 Mapas diversos; 
 Dicionários: português, inglês e  espanhol; 
 Livros didáticos, paradidáticos e de literatura; 
 16 Câmeras na parte externa; 
 Materiais esportivos: bolas diversas, cones, cordas, colchonetes, bambolês, coletes 

esportivos, bombas para encher bolas, petecas, redes esportivas, entre outros. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 

3.1. Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 
 

Embora haja diversas fontes de informações históricas, culturais e sociais sobre Brasília e a 

Região Administrativa de Planaltina, carecem de fontes diretas de informações específicas sobre 

o bairro Arapoanga, ainda que seja a parte da RA com maior número de habitantes, sendo o relato 

feito a seguir fruto do diálogo, observação e relato da própria comunidade escolar ou de pesquisas 

realizadas com os alunos. Em relação aos aspectos econômicos e sociais, muitas famílias retiram 

seu sustento de pequenos comércios ou da prestação de serviços para outras famílias. Observa-se 

que a maioria possui um razoável poder aquisitivo, embora muitas famílias apresentem graves 

problemas econômicos e muitas são beneficiárias de programas sociais. Outra característica 

marcante observada da comunidade escolar é a forte presença religiosa, sendo muitas famílias 

declaradamente cristãs, pertencentes a religiões de matriz africana ou relacionada ao Vale do 

Amanhecer, dada sua proximidade geográfica. 

Em relação ao acesso e produção cultural, observa-se que a comunidade possui poucas opções de 

lazer dentro do próprio bairro, especialmente pela distância do Plano Piloto. De modo geral, são 
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nas igrejas que muitas famílias têm acesso a manifestações artísticas como a música e a dança. 

Fora isso, também são comuns as opções de lazer que envolvem jogos eletrônicos, plataformas 

de streaming, e reuniões sociais, em casa ou em chácaras próximas. 

3.2. Resultados de indicadores, índices e dados 
 

De acordo com os dados mais recentes1, o ano de 2020 apresentou 77,1% de aprovações no Ensino 

Fundamental e 76% no Ensino Médio. Vale ressaltar que o ano letivo de 2020 foi atípico, levando 

em consideração a pandemia do novo Coronavírus quando as escolas, bem como diversos outros 

serviços públicos, tiveram que continuar seus atendimentos de forma remota por meio de 

ambientes virtuais de aprendizagem ou sequências didáticas impressas, com a finalidade de tentar 

evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e, assim, salvar vidas. De acordo com a mesma fonte, 

no ano de 2021, 30,1% dos alunos do Ensino Médio apresentaram distorção idade-série, sendo a 

1ª série a com maior índice, 41,6%. Já no Ensino Fundamental esse índice é de 42,7%, sendo o 9º 

ano o com maior percentual, 56,6%. 

O IDEB mais recente divulgado é o do ano de 20192. No 9º ano a nota foi 4.1, um aumento de 

17%, se comparado ao índice anterior de 2017. Já na 3ª série do Ensino Médio a nota foi 3.8, 

representando um aumento de 11% em relação a 2017. 

No ENEM de 20193 a escola ocupa o ranking de número 181 nas escolas do Distrito Federal, 

considerando instituições públicas e privadas com média objetiva de 485.35 pontos, sendo a 

redação o principal campo para a elevação da nota. 

Alem disso, no mês de março do corrente ano foi aplicada a Prova Diagnóstica, um instrumento 

elaborado pela própria Secretaria de Estado de Educação com o objetivo de avaliar os objetivos 

de aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática referentes aos anos anteriores, levando em 

consideração que o ano letivo de 2020 foi, em sua quase totalidade, realizado a distância, assim 

como metade do ano de 2021, por meio de plataformas virtuais ou de material impresso, ou seja, 

sem o contato direto professor-aluno. Na segunda metade do ano letivo de 2021 as aulas 

retornaram no modo presencial, porém, a princípio, com metade dos alunos presenciais e outra 

metade a distância, alternando os grupos semana a semana. Somente no final do ano letivo é que 

todos os alunos retornaram presencialmente. 

                                                      
1 Disponível em <https://novo.qedu.org.br/escola/53068068-ced-dona-america-guimaraes/> Acesso em 31 de maio 
de 2022 
2 Disponível em < http://ideb.inep.gov.br/resultado/> Acesso em 31 de maio de 2022 
3 Disponível em <https://blogdoenem.com.br/resultado-enem-brasilia/> Acesso em 31 de maio de 2022 
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As provas foram aplicadas para todos os anos, do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do 

Ensino Médio, porém, para a apresentação aqui decidiu-se levar em consideração os resultados 

obtidos pelo 9º ano e pela 3ª série, por serem alunos que, de modo geral, estão na nossa escola a 

mais tempo, e apresentam com mais fidedignidade os resultados do nosso trabalho do que  turmas 

do 6º ano e 1ª série que a grande maioria vem de outras escolas – embora pela análise dos 

resultados não haja tanta diferença. 

Os resultados estão disponíveis na plataforma “Avaliação Em Destaque”4. Embora a aba diga 

“Relatórios” não há relatórios, apenas gráficos, baseados nas respostas dos alunos cadastradas 

pelos professores nessa plataforma. Em Lingua Portuguesa, o 9º ano conseguiu bom rendimento 

em 14 dos 20 objetivos de aprendizagem avaliados, destacado-se a DH9- “Inferir informações em 

textos de gêneros diversos” e a DH14- “Identificar teses em textos argumentativos”. Já em 

Matemática apenas 1 dos 20 objetivos de aprendizagem avaliados conseguiu bom rendimento, 

destacando-se a DH5- “Reconhecer figuras obtidas por composições de transformações  

geométricas” e a DH11- “Identificar a expressão algébrica que modela uma sequência numérica”. 

Menos de 12% dos alunos conseguiu acertar as questões referentes a essas habilidades. 

A 3ª série em Língua Portuguesa obteve bom rendimento em 17 dos 20 objetivos de aprendizagem 

avaliados, destacado-se a DH4- “Relacionar a situação comunicativa ao uso de determinada 

variante da língua” e a DH14- Inferir informação em texto poético. Já em Matemática, assim como 

o 9º ano, apenas 1 dos 20 objetivos de aprendizagem avaliados conseguiu bom rendimento, 

destacando-se a DH13- “Identificar, em uma situação problema, o uso de juros simples ou ...” e a 

DH25- “Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica ...”. 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

 Promover o direito à educação pública, gratuita e de qualidade à comunidade, em todos os 

seus aspectos; 

 Promover o constante diálogo com as famílias, a fim de integrar e ampliar a interação 

escola-comunidade; 

 Promover a integração, o respeito e a garantia dos direitos básicos, independente da classe 

                                                      
4 Disponível em <http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/diagnostico_inicial/relatorio/select_relatorio.php 
> Acesso em 01 de junho de 2022  
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social, sexo, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, idade, religião, etc.; 

 Mobilizar os recursos pedagógicos de modo a atender, de acordo com as limitações da 

escola, os diferentes níveis de aprendizagem, sempre procurando ampliar os 

conhecimentos, estabelecer novas metas, desenvolver o pensamento crítico, a resolução 

de problemas, a sensibilidade, a criatividade, o respeito ao próximo e a si mesmo, levando 

em consideração as fragilidades e potencialidades individuais e coletivas; 

 Realizar a escuta ativa e a resolução de conflitos por meio do diálogo, bem como os 

encaminhamentos a instituições responsáveis por atuar em situações que extrapolem as 

possibilidades da escola; e 

 Promover o diálogo entre as diferentes áreas da escola, a fim de desenvolver os laços de 

amizade, companheirismo e a promoção de um serviço de qualidade à comunidade. 

 

5. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

Desenvolver as competências e habilidades que possibilitem autonomia na vida estudantil, 

social e profissional dos alunos, formando cidadãos críticos, éticos, participativos, sensíveis e 

criativos, capazes de solucionar situações-problemas, acompanhar a complexa evolução do 

mundo, respeitar a si mesmo, ao próximo e ao meio ambiente. Além disso, faz-se necessário 

proporcionar à comunidade escolar a construção de sua identidade, formando pessoas capazes 

de fomentar mudanças na sua comunidade. 

 

6. PRINCÍPIOS 
 

A escola como instituição social deve possibilitar o crescimento humano nas relações 

interpessoais, entendendo que lida com estudantes de perfil heterogêneo, bem como buscar a 

promoção da aprendizagem dos alunos, para isso é essencial que os objetivos da escola estejam 

alinhados com esse propósito, se valendo de estratégias como diversificação de seus tempos, 

bem como potencialização dos espaços disponíveis visando atender às necessidades formativas 

dos alunos. 

Neste contexto, o Centro Educacional Dona América Guimarães busca construir junto 

com o aluno a aquisição de uma consciência crítica que lhe amplie a visão do mundo. Esta visão 

de mundo deverá dar-lhe condições de uma leitura interpretativa dos fatos sociais, das relações 
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intra e interpessoais dos homens com a natureza. E essa construção deve ser construída a partir 

da realidade dos sujeitos envolvidos, buscando conectar saberes construídos historicamente e 

saberes construídos pela comunidade. 

 

6.1. Princípios que orientam a prática educativa – LDB 

 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996),  educação, dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Ela preconiza que o ensino será ministrado com base nos princípios de igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola; da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber; de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; de 

respeito à liberdade e apreço à tolerância; de valorização do profissional da educação escolar; de 

gestão democrática do ensino público; de garantia de padrão de qualidade; de valorização da 

experiência extra-escolar; de vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

de consideração com a diversidade étnico-racial e de garantia do direito à educação e à 

aprendizagem ao longo da vida. 

6.2. Princípios epistemológicos 
 

Os fundamentos epistemológicos que embasam esse projeto envolvem os seguintes 

componentes essenciais: 

 Unicidade entre teoria e prática: envolve a utilização de metodologias mais dinâmicas, 

relacionando teoria e prática através da objetividade do trabalho docente. Envolve a 

articulação entre conhecimento, síntese, aplicação prática, reflexão crítica e aplicação de 

conceitos; 

 Interdisciplinaridade: implica fomentar a relação dialógica entre os métodos e conteúdos 

de diferentes disciplinas, através do estímulo ao diálogo entre os componentes do corpo 

docente, trabalhando colaborativamente. Implica também a troca de experiências entre as 

diversas disciplinas e áreas do conhecimento, indo de encontro com as prerrogativas da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Contextualização: contextualizar diz respeito à aproximação entre a origem do 
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conhecimento e sua aplicação prática a partir de sua significação na vida do aluno. 

Considerando a realidade social, cultural, histórica, política e econômica, contextualizar 

implica construir um sentido social e político aos conhecimentos didático-pedagógicos. A 

contextualização leva em consideração o cotidiano, a realidade e as experiência dos alunos, 

portanto requer sua participação efetiva como protagonista e interventor no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 Flexibilização: considera a possibilidade de flexibilização curricular de acordo com as 

necessidades da instituição. Esse processo envolve mudanças na rigidez da estrutura 

curricular, estruturação das avaliações formativa e quantitativa, projetos e oficinas, 

respeitadas as legislações vigentes, mas considerando também a autonomia institucional. 

Tais fundamentos compõem a concepção de educação que orienta a finalidade do Centro 

Educacional Dona América Guimarães, que é buscar a formação de cidadãos capazes de analisar, 

compreender e intervir na realidade, visando o bem-estar do ser humano, no plano pessoal e 

coletivo. 

Para tanto, estes princípios orientam a busca por um processo educativo que visa desenvolver 

a criatividade, o espírito crítico, a capacidade para análise e síntese, o autoconhecimento, a 

socialização, a autonomia e a responsabilidade. Dessa forma o aluno convive com a 

possibilidade de se tornar um cidadão com aptidões e atitudes para colocar-se a serviço do bem 

comum, desenvolver seu espírito solidário, sentir o gosto pelo saber, disposto ao 

autoconhecimento, desenvolver a capacidade afetiva e elaborar uma visão inovadora. 

 

7. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 
APRENDIZAGENS 

7.1. Objetivos Gerais 

 
 Buscar uma organização escolar dinâmica e participativa, aplicando estratégias que 

possibilitem uma melhor aprendizagem, quebrando o isolamento e a estrutura de aulas 

somente fechadas, ressignificando espaços e tempos; 

 Promover a liderança escolar compartilhada por meio da participação geral de todos os 

participantes do ambiente escolar, cada qual exercendo a sua função; 

 Garantir à comunidade escolar uma estrutura didático-pedagógica e administrativa que 

busque propiciar as melhores condições de atendimento, de acordo com a legislação vigente 
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e as diretrizes pedagógicas do Distrito Federal, bem como a LDB, a BNCC, o Currículo em 

Movimento e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Assegurar ao educando, a formação indispensável para o exercício da cidadania, levando-o 

a manifestação plena do seu potencial, de modo a ser capaz de se adaptar, com flexibilidade, 

às transformações e exigências para a vida em sociedade e para o mundo do trabalho. 

7.2. Objetivos Específicos 

 
 Proporcionar ambientes apropriados de apoio, valores, sentidos econtextualização da 

aprendizagem, que reforcem a autovalorização, o trabalho intelectual criativo e o 

comportamento responsável;  

 Refletir os interesses e as capacidades dos aprendizes, estimulando os estudantes a 

aprenderem por iniciativa própria e de formas tão diversas quanto possíveis, dando a estes, 

tanto poder sobre seu ambiente de aprendizagem quanto sejam capazes de manejar; 

 Contextualizar no currículo as experiências prévias dos alunos, possibilitando que eles 

tenham papel de protagonistas no processo; 

 Promover uma aprendizagem participativa, vivencial e relevante, envolvendo o aprendiz 

em sua totalidade, no sentido de assegurar sua participação na tomada de decisões; 

 Proporcionar uma avaliação regular, consistente e apropriada mediante vários “feedbacks” 

em função do progresso, rumo a objetivos de aprendizagem claramente definidos, visando a 

extrair o melhor das possibilidades criativas inerentes a cada membro; 

 Gerar múltiplas situações de comunicação e de uso tanto da linguagem oral e escrita quanto 

dos diversos códigos de relação interpessoal a partir dos níveis, registros e códigos dos 

próprios participantes, produzindo-se um contexto interativo; 

 Desenvolver no educando a capacidade de aprender a solucionar problemas em atividades 

que incentivem a expressão de valores universais tais como: cooperação, cortesia, respeito, 

honestidade e justiça; 

 Estimular o compromisso com valores humanos e sociais, tais como: a liberdade humana, 

o respeito a pluralidade de ideias, a equidade de direitos, a compreensão sobre deveres 

sociais individuais e coletivos, e apreço a tolerância recíproca entre pessoas; 

 Oportunizar a formação de cidadãos autônomos e críticos, cuja característica seja a 

capacidade de argumentação sólida; 

 Proporcionar a convivência e o domínio de novas tecnologias, estendendo-as como 
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alternativas que possibilitem benefícios e avanços na construção do conhecimento e nas 

relações entre as pessoas e o meio ambiente; 

 Fundamentar uma cultura humanística, artística, científica, tecnológica através do 

aprofundamento dos seguintes eixos estruturadores da educação: aprender a conhecer, a 

fazer, a conviver e a ser; 

 Promover a integração escola-família-comunidade; 

 Oferecer condições para o contínuo aprimoramento do corpo docente e demais 

funcionários; e 

 Incentivar o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

8. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
As concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas do CED Dona América 

Guimarães são as mesmas que apoiam e fundamentam o Currículo em Movimento proposto 

pela Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal (SEDF), que são fundamentadas na 

Pedagogia Histórico-Crítica (Saviani, 2003) e na Psicologia Histórico- Cultural (Vygotsky, 

2001). 

Tais teorias embasam o estabelecimento de uma concepção teórica que considere o contexto 

social, econômico e cultural do aluno, bem como levando em consideração o desenvolvimento 

de capacidades humanas relacionadas com o processo ensino-aprendizagem que colocam os 

alunos como protagonistas. 

Segundo Leontiev (2004, p. 279), “o homem é um ser de natureza social, que tudo o que tem de 

humano nele provém da sua vida em sociedade, no seio da cultura criada pela humanidade”. O 

que implica que a escola se torna espaço para a democratização e dinamicidade de saberes, 

envolve diálogo e engajamento da comunidade escolar em prol da construção dialógica 

entre o ensinar e o aprender, compreendendo a educação como uma prática social que une os 

indivíduos em torno do direito à aprendizagem bem como da conquista da cidadania. 

Isso implica que os conteúdos curriculares se valerão dos aspectos que permeiam a prática 

social dos alunos como elemento de problematização: a prática social envolve o conjunto de 

saberes, experiências e percepções que foram construídas pelos alunos. Essa problematização 

deve ser utilizada não somente como fator de explicação ou compreensão, mas sim como fator de 
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ressignificação que possibilite sua transcendência e superação (BRASIL, 2014a). 

O aluno é considerado como sujeito necessariamente interativo, isso implica que a 

aprendizagem surge da mediação construída entre professor e aluno, compreendendo que o 

desenvolvimento das habilidades e capacidades cognitivas não constitui um processo previsível 

e linear, mas sim uma construção entre o contexto e a interação com a aprendizagem (VITTI e 

AZEVEDO, 2018). Nesses aspectos considera-se fundamental um processo educativo que 

busque garantias de uma formação que possibilite o desenvolvimento da capacidade e 

potencialidade humana, baseado nos quatro pilares da educação, baseados no Relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenados por 

Delors (2012), e que possam proporcionar uma formação voltada para: 

 aprender a conhecer: diz respeito à aquisição dos instrumentos de conhecimento, 

considerando tanto o pensamento dedutivo, quanto o intuitivo; 

 aprender a fazer: considera tanto qualificação, quanto competências necessárias para a 

realização prática e o desenvolvimento de habilidades interpessoais; 

 aprender a viver com os outros: implica a convivência baseada no respeito, na 

compreensão das diferenças, do posicionamento em prol do bem coletivo, da descoberta do 

outro; 

 aprender a ser: diz respeito aos valores e atitudes necessários para a construção de um 

sujeito autônomo, intelectualmente ativo e independente. 

Esse conjunto permite uma formação entendida como saber essencial, isto é, aquela que 

proporciona ao ser humano o saber sentir, saber inovar, saber refletir, saber fazer, saber ser 

crítico e saber ser ético. 

 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 
 

Para a organização curricular do Centro Educacional Dona América Guimarães são usados como 

base dois documentos, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e o Currículo em 

Movimento do Distrito Federal. 

A Base Nacional Comum Curricular foi homologada no ano de 2018 e apresenta o conjunto de 

aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas ao longo da Educação Básica, oferecendo a base 

curricular dos currículos em cada estado. O documento é introduzido pelas dez competências 

gerais que tratam sobre o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, o repertório 
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cultural, a comunicação, a cultura digital, o trabalho e projeto de Vida, a argumentação, o 

autoconhecimento e o autocuidado, a empatia e cooperação, e a reponsabilidade e cidadania. Sua 

estrutura é toda baseada em competências e habilidades, organizadas de acordo com as etapas da 

Educação Básica, a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Para as etapas 

oferecidas pela nossa escola, cabe destacar que as competências e habilidades referentes ao Ensino 

Fundamental Anos Finais apresenta competências e habilidades referentes aos componentes 

curriculares, ao passo que no Ensino Médio tais competências e habilidades são referentes às áreas 

do conhecimento da Formação Geral Básica. Cabe destacar também que a BNCC traz os Temas 

Contemporâneos Transversais, TCTs, que são assuntos que não se relacionam diretamente aos 

Componentes Curriculares, mas que fazem parte da construção integral do aluno, são eles: Meio 

Ambiente, Saúde, Economia, Ciência e Tecnologia, Multiculturalismo, Cidadania e Civismo e 

seus quinze subtemas. 

A partir da BNCC e de documentos mais antigos como as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

DCNs, e os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Distrito Federal possui o seu Currículo em 

Movimento. Dentre seus vários cadernos, os que mais nos interessam são os que dispõem sobre o 

Ensino Fundamental, em especial as partes referentes aos Anos Finais, 6º ao 9º ano, e sobre o 

Ensino Médio/Novo Ensino Médio. 

Sobre o Ensino Fundamental, a organização do Currículo em Movimento traduz a organização 

dos Ciclos para as Aprendizagens. Após os textos introdutórios de cada componente curricular 

são apresentadas tabelas com Objetivos de Aprendizagem e conteúdos, organizadas pelos blocos. 

No caso dos Anos Finais o primeiro bloco compreendendo 6º e 7º ano e segundo bloco 8º e 9º. 

Para o Ensino Médio a organização é parecida, trazendo Objetivos de Aprendizagem relativos à 

1ª, 2ª e 3ª série. A grande novidade é por conta do Currículo em Movimento para o Novo Ensino 

Médio, que traz as bases tanto para a Formação Geral Básica quanto para os Itinerários 

Formativos. Para a FGB, assim como na BNCC, são apresentados os Objetivos de Aprendizagem 

pertencentes às Áreas do Conhecimento. Para os IFs são apresentadas as diretrizes do Projeto de 

Vida, as Eletivas Orientadas e as Trilhas de Aprendizagem, organizadas para serem formuladas e 

acompanhadas dentro dos quatro Eixos Estruturantes. 

 

10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO PARA 2022 

10.1. Descrição da rotina escolar 
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O Centro Educacional Dona América Guimarães atende a comunidade escolar nos períodos 

matutino, vespertino e noturno, ofertando as modalidades de Ensino Fundamental Anos Finais, 

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.  

O período Diurno possui a seguinte composição: 

 Matutino (7:15 às 12:15) Vespertino (13:00 às 18:00) 

Ensino Fundamental 3 turmas de 8º ano 

6 turmas de 9º ano 

3 turmas de 6º ano 

5 turmas de 7º ano 

Ensino Médio 8 turmas de 2ª série 

6 turmas de 3ª série 

14 turmas de 1ª série 

 

 

Já o período noturno possui a seguinte composição: 

 

 Noturno (19:00 às 23:00) 

2º Segmento 1 turma de 5ª etapa 

2 turmas de 6ª etapa 

2 turmas de 7ª etapa 

2 turmas de 8ª etapa 

3º Segmento 2 turmas de 1ª série 

2 turmas de 2ª série 

2 turmas de 3ª série 

 

10.2. Coordenação Pedagógica 
O espaço da Coordenação Pedagógica é de fundamental importância para o Centro Educacional 

Dona América Guimarães. É nele onde os professores realizam seus planejamentos, estudos, 

pesquisas, debates, tanto sobre a organização da rotina escolar quanto das questões pedagógicas. 

As quartas-feiras são dedicadas às reuniões coletivas, onde são dados informes, apresentadas as 

circulares que orientam nosso trabalho, assim como são debatidas ideias para a resolução de 

problemas cotidianos. 

Nesse sentido o papel da equipe de direção e dos coordenadores é fundamental. É a partir da 

interação proposta por eles que é possível fazer o levantamento das questões relacionadas ao dia-

a-dia em sala de aula, tratando de questões práticas do processo de ensino-aprendizagem, bem 

como a socialização das aprendizagens construídas nas formações continuadas. É também nas 

dinâmicas onde ocorrem os estudos sobre metodologias ativas, intervenções pedagógicas, 
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avaliação formativa, etc. Além disso, destaca-se o suporte pedagógico oferecido pela equipe de 

direção e dos coordenadores, quanto às questões disciplinares, o material pedagógico, a escolha 

de estratégias metodológicas, etc. 

10.3. Orientação Educacional 

 
Atualmente a escola conta com um serviço direcionado para construir essas pontes entre família 

e escola, que é a Orientação Educacional (OE), composto por profissionais qualificados e com 

preparo especial para acompanhar com atenção a vida escolar do aluno, buscando oferecer as 

soluções mais adequadas para problemas relacionados com problemas disciplinares, 

dificuldades no processo ensino-aprendizagem, gerenciamento de questões ligadas aos 

relacionamentos interpessoais e orientação e encaminhamento para problemas intrapessoais, 

além de direcionamento relacionado às escolhas pessoais e profissionais. 

A sua finalidade é integrar-se ao trabalho pedagógico da instituição, bem como ampliar esse 

trabalho para toda a comunidade escolar, com o objetivo de contribuir para melhorias no 

processo ensino-aprendizagem, promoção de ações reflexivas, prevenção e superação de 

conflitos. Atua também buscando promover ações que integrem o aluno com a comunidade 

escolar, que sejam capazes de despertar potencialidades, bem como contribuir para a elaboração 

de planejamentos de estudo, projetos de vida, busca pela autonomia e crescimento intra e 

interpessoal. 

No trabalho em parceria com os professores, o SOE busca compreender as etapas de 

desenvolvimento das turmas e quais dificuldades tem interferido no processo ensino- 

aprendizagem, auxilia os representantes de turma, colabora também com os projetos e 

estratégias de orientação e motivação. E com os pais, o SOE busca formar uma parceria 

colaborativa, buscando estabelecer uma troca de conhecimentos, o que facilita a elaboração de 

estratégias de intervenção adequadas. 

 
10.4. Sala De Recursos Generalista – SRG 
 

De acordo com a Constituição Federal, a educação é um direito de todos e dever do Estado. 

Portanto, os estabelecimentos de ensino devem sensibilizar a comunidade escolar a promover 

a inclusão. Dessa forma, a Equipe Gestora deve buscar os meios legais necessários para que a 

escola esteja fisicamente, profissionalmente e humanamente preparada. 

A instituição das Salas de Recursos Generalista possui embasamento legal a partir da “Política 
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Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva”, através do Decreto 

Presidencial de nº 6.571/2008, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, 

regulamentado no parágrafo único do art.60 da Lei nº 9.394/96, e acrescentado ao Decreto nº 

6.253, de 13 de novembro de 2007. 

O Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos Generalista caracteriza-se como 

serviço de natureza pedagógica conduzido por professor especializado, que suplementa, no caso 

de alunos com altas habilidades/superdotação, e complementa, no caso de alunos com 

deficiência e transtorno global do desenvolvimento. Cabe aos profissionais da Sala de Recursos 

Generalista buscar a promoção das condições de inclusão dos estudantes atendidos em todas as 

atividades da instituição educacional, oferecer orientação para que as famílias se envolvam e 

participem no processo educacional. 

 
10.5. Equipe Especializada de Apoio e Aprendizagem - EEAA 

 

A Equipe Especializada de Apoio e Aprendizagem foi regulamentada em 2008, a partir da portaria 

número 254 de 12 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 15 

de dezembro do mesmo ano. Entretanto, é notório saber que a criação desse serviço remonta ao 

ano de 1968, quando foi instituído o atendimento psicopedagógico na escola parque da 307 Sul. 

Atualmente, estas equipes estão presentes em toda rede da secretaria de educação do distrito 

Federal. 

A equipe pedagógica é responsável pelo acompanhamento dos alunos diagnosticados com 

transtornos funcionais específicos (TDHA, DPAC, TC,TOD e transtorno de linguagem). Uma vez 

que o aluno apresenta o laudo médico indicando Transtorno Funcional Específico, o mesmo será 

inserido no sistema da secretaria de Educação como ANEE/TF. Os alunos que não apresentaram 

laudo, mas que estão em processo de avaliação, estarão incluídos no atendimento. 

A equipe é um serviço de apoio técnico pedagógico, de caráter multidisciplinar, composto por 

profissionais com formação em pedagogia e em psicologia. O trabalho tem por objetivo a 

promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino de aprendizagem, por meio de ações 

institucionais preventivas e interventivas, visando qualificar os processos educativos ofertados 

com vistas ao sucesso escolar do estudante. Embora se denomine equipe, na nosa escola o serviço 

é realizado apenas por uma pedagoga. 

São atribuições da equipe especializada de apoio à aprendizagem: 

 Desenvolver ações junto com as famílias e demais profissionais da Unidade Escolar no 
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sentido de que todos sejam responsáveis pelo processo de desenvolvimento dos 

estudantes; 

 Elaborar o relatório de avaliação e intervenção educacional do aluno; 

 Realizar o estudo de caso quando houver previsão de mudança no tipo de informação ou 

de outras demandas específicas; 

 Realizar processos avaliativos e interventivos na perspectiva da avaliação formativa com 

vistas às adequações pedagógicas; 

 Orientar a prática pedagógica dos Professores para o desenvolvimento do trabalho com o 

estudante; 

 Participar do Conselho de Classe promovendo reflexão sobre o desenvolvimento e 

aprendizagem dos estudantes 

 Participar da coordenação pedagógica na Unidade Escolar de forma propositiva; e 

 Participar da elaboração e implementação de ações de formação continuada com vistas a 

ressignificação da prática pedagógica. 

 
10.6. Organizações Escolares oferecidas pela Unidade Escolar 

10.6.1. Ciclos para as aprendizagens 
A organização escolar em Ciclos tem como um dos principais fundamentos a concepção de que 

todos podem aprender, quando respeitados os diferentes tempos e modos de aprendizagem. Nesse 

sentido, pode-se dizer que tal organização fundamenta-se em três pilares. O primeiro é a 

progressão continuada que objetiva tornar mais amplo o tempo disponível de aprendizagem, 

retirando a possibilidade de retenção ao final do 6º e do 8º ano, exceto pelo excesso de faltas. O 

segundo são as intervenções pedagógicas como os Reagrupamentos Intra e Interclasse e os 

Projetos Interventivos, que servem para resgatar as aprendizagens dos alunos que precisam de um 

tempo maior no processo de ensino. Nos anos finais, quando as intervenções são realizadas 

durante o bimestre é possível alterar a nota final, porém quando são realizadas fora do bimestre 

têm o objetivo apenas de resgatar as aprendizagens, sem mudança na nota. E por fim, o terceiro 

pilar é a avaliação formativa, também conhecida como avaliação para as aprendizagens, que se 

constrói ao longo de todo o processo de aprendizagem, levantando quais conteúdos foram bem 

assimilados e quais precisam ser trabalhados a partir de uma outra perspectiva. 

Na organização do trabalho pedagógico dos Ciclos para as Aprendizagens, o início do ano precisa 

ser marcado pelo planejamento feito pelos professores de mesmo componente curricular, ou até 
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da mesma área, fazendo o levantamento de quais serão os objetivos de aprendizagem a serem 

trabalhados. Nesse momento é importante que seja feita a análise dos RFAs, documentos 

individuais formulados ao final do ano letivo onde são descritos os objetivos de aprendizagem 

que foram abordados, os conteúdos que tiveram bom aproveitamento ou não e as intervenções 

realizadas.  

Na perspectiva da avaliação formativa, observa-se a importância da realização das avaliações 

diagnósticas iniciais, onde podem ser levantadas as principais defasagens e as faltas de pré-

requisitos para o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem do ano corrente, podendo 

inclusive levar a uma reorganização dos objetivos planejados inicialmente.  

Para o pleno desenvolvimento da proposta da organização escolar nos Ciclos para as 

Aprendizagens também se observa a importância da definição das estratégias pedagógicas mais 

adequadas, utilizando-se principalmente das metodologias ativas que proporcionem o 

protagonismo estudantil. Entendendo-se que cada pessoa aprende de um jeito e em tempos 

diferentes, ao longo do ano letivo e de acordo com as avaliações formativas e somativas, é 

necessário o planejamento das intervenções pedagógicas que propiciem o resgate das 

aprendizagens. Dentre as principais intervenções citadas pelos documentos formativos destacam-

se os Reagrupamentos, onde podem ser desenvolvidas diferentes atividades de acordo com os 

diferentes níveis de aprendizagem observados, tanto dentro de uma turma (Intraclasse) ou dentro 

do ano/bloco (Interclasse). Outra intervenção são os Projetos Interventivos, que atendem os 

estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem e que requerem atendimento específico. 

Tais projetos precisam ser contínuos, porém temporários, utilizando-se de estratégias 

diversificadas de acordo com as dificuldades surgidas. 

10.6.2. Novo Ensino Médio 
 
Um dos grandes desafios a serem enfrentados no ano de 2022 é a implementação do Novo Ensino 

Médio – NEM. Estabelecido pela lei nº 13.415/2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o NEM traz profundas modificações na estrutura do Ensino Médio, sendo 

implementado gradualmente, iniciando somente pela 1ª série no presente ano até a 3ª série no ano 

de 2024. Dentre as principais mudanças está a divisão da carga horária em duas partes, sendo a 

primeira a Formação Geral Básica – FGB (1.700 horas), que corresponde à carga horária das 

disciplinas básicas fixas que já compunham o Ensino Médio, porém agora com Objetivos de 

aprendizagem por Área do Conhecimento e não mais por Componente Curricular. A segunda 
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carga horária corresponde aos Itinerários Formativos – IF (1.300 horas), que no Distrito Federal 

corresponde às Eletivas Orientadas, as Trilhas de Aprendizagem e o Projeto de Vida. Em linhas 

gerais as Eletivas Orientadas correspondem às disciplinas optativas escolhidas individualmente 

pelos alunos de acordo com seus interesses e seu Projeto de Vida. Seu objetivo é oferecer aos 

estudantes um aprofundamento ou um resgate das aprendizagens dentro das áreas do 

conhecimento, primando pelas metodologias ativas, a ludicidade e a avaliação formativa. A 

disciplina de Projeto de Vida tem por objetivo a mobilização de recursos pedagógicos que visem 

a reflexão e o planejamento do projeto de vida individual, na dimensão pessoal, social e 

profissional. 

Em nossa escola tivemos uma grande dinâmica de escolha das eletivas pelos professores que as 

tinham em sua carga horária, levando em consideração o Catálogo de Eletivas da Secretaria de 

Educação, o perfil e a identificação do professor que iria trabalhar a eletiva e os interesses 

demonstrados pelos alunos, de acordo com as limitações da escola. Em relação à Formação Geral 

Básica, houve uma reorganização das coordenações, de modo que os professores das áreas 

pudessem coordenar juntos. 

10.6.3. Semestralidade 
 

Semestralidade é a organização escolar vigente para 2ª e 3ª série até a total implementação do 

Novo Ensino Médio. Consiste na divisão das disciplinas em dois blocos, cada um a ser ofertado 

em um semestre, com excessão das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Educação 

Física. A matrícula é anual com regime seriado e não há reprovação no bloco. Há uma reprovação 

semestral, uma final e um acompanhamento contínuo ao longo do bloco. Caso o aluno fique com 

rendimento abaixo da média no primeiro bloco avançará para o segundo, com acompanhamento 

e estratégias desenvolvidas para recuperação. 

10.6.4. Educação de Jovens e Adultos – EJA 
 

Destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental 

e Médio em idade apropriada. A Rede Pública de Ensino do Distrito Federal oferece esta 

modalidade nas formas presencial e a distância, e exame de certificação – ENCCEJA - Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. 

O Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a EJA atuam de acordo com as suas propostas 

curriculares como um instrumento vivo e dinâmico, comprometidos com benefícios aos 
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estudantes e com a transformação da escola. Esta transformação prioriza o principal elemento 

do universo pedagógico - o aluno - dispensando-lhe visitas quando este for faltoso para 

assegurar seu desenvolvimento. 

10.7. Levantamento dos principais desafios a serem enfrentados 
 

O ano de 2022 reserva grandes desafios para nossa escola, bem como para toda a rede de ensino. 

Além dos desafios usuais da educação pública do Distrito Federal, vivemos uma realidade de 

readaptação, de retorno à antiga rotina escolar. O ano letivo já se inicia com todos os professores 

e alunos na modalidade presencial, com a carga horária completa, tanto dos períodos de 

coordenação quanto nos períodos de regência, fato que não se observava desde o início do ano 

letivo de 2020, quando, devido à pandemia do Novo Coronavírus, as escolas, bem como diversos 

outros serviços públicos, tiveram que continuar seus atendimentos de forma remota, com a 

finalidade de tentar evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e, assim, salvar vidas. Vale 

ressaltar que mesmo com o retorno totalmente presencial, alunas gestantes e/ou afastados por 

motivos de saúde continuam tendo seu direito à educação reservado por meio de conteúdos e 

atividades entregues de forma impressa. 

Embora tenha servido para salvar vidas, a suspenção das aulas presenciais infelizmente trouxe 

prejuízos para a educação. Uma pequena quantidade de alunos manteve a rotina de estudos, uma 

parte considerável fazia o mínimo possível, ou seja, respondia apenas algumas atividades e muito 

provavelmente não acessavam os conteúdos. Já uma outra grande parte nem o mínimo realizava, 

a despeito do trabalho dedicado da equipe docente e das buscas ativas realizadas pela equipe 

gestora. Tivemos muito trabalho e muito desgaste e pouco retorno. As consequências de toda essa 

situação se tornam ainda mais claras agora no retorno totalmente presencial, onde observa-se uma 

grande defasagem no aprendizado dos anos anteriores, demonstrada inclusive pelos dados e 

índices já elencados, com destaque às defasagens de Matemática. Nesse sentido, chama-nos muito 

a atenção a quantidade de alunos que estão chegando à nossa escola, nos Anos Finais no Ensino 

Fundamental sem estarem minimamente alfabetizados, fato que dificilmente observava-se em 

anos anteriores. Observa-se também dificuldades em seguir as regras da escola e um 

comportamento hostil. 

10.8. Levantamento das principais potencialidades as serem 
desenvolvidas 

Os dados das avaliações externas também mostram algo importante: o potencial relacionado à 
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Lingua Portuguesa, tanto na Prova Diagnóstica, com a grande quantidade de objetivos de 

aprendizagem com bom rendimento, quanto nos índices do ENEM relacionados a Linguagens e 

Redação. Tais resultados podem ser associados aos projetos de incentivo à leitura, à dedicação e 

mobilização dos diversos setores da escola nas Semanas do Livro e da Biblioteca, e 

principalmente, no trabalho desenvolvido pelos professores em sala, não apenas os de Língua 

Portuguesa, mas em todas as disciplinas onde é trabalhada a leitura, a interpretação e a produção 

de textos. 

Embora a pandemia da Covid-19 tenha trazido grandes prejuízos, é necessário também reconhcer 

as possibilidades que ela trouxe. Durante o período de aulas mediadas por tecnologia surgiu a 

necessidade de comunicação com a comunidade escolar, foi então que surgiu a ideia da criação 

das redes sociais oficiais, gerenciadas pelos próprios profissionais da escola. Além do caráter 

informativo, as redes sociais também assumiram um caráter pedagógico e de divulgação dos 

projetos desenvolvidos pela escola. 

Outra potencialidade a ser desenvolvida é a de produção de vídeos para o Festival de Curtas de 

Planaltina, o qual a escola já foi premiada na categoria Alunos e na categoria Servidor. 

 

11. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE 
APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

 
A avaliação é uma etapa essencial e indispensável no processo ensino-aprendizagem, 

pois permite que se estabeleçam parâmetros de análise, implementação e adição de ações 

pedagógicas, englobando critérios quantitativos e qualitativos, possibilitando uma abrangência 

ampla sobre os diversos critérios necessários para a formação integral dos alunos, considerando 

os propósitos funcionais da avaliação. 

O método avaliativo adotado pela escola é continuo e sistemático, destinando-se a 

auxiliar o processo de aprendizagem, visando não somente sua  promoção como também avaliá-

lo em toda sua dimensão. A avaliação norteia a ação  docente por meio de atividades individuais 

e em grupos, exercícios em classe e extraclasse, testes orais e escritos, realizações de projetos 

e pesquisas bibliográficas, dentre outras formas de conscientizar e trabalhar o desenvolvimento 

das habilidades e competências necessárias à boa formação do discente. 

A avaliação da aprendizagem escolar objetiva alcançar o pleno desenvolvimento do 

aluno, preparando-o para o exercício da cidadania e qualificando-o para o trabalho. De acordo 
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com a resolução 194 artigo 4º, “o aluno deverá ser avaliado cotidianamente, em todas as 

atividades desenvolvidas na escola, bem como em seu relacionamento com os colegas, 

professores e agentes educativos”. Esse processo avaliativo permite que os aspectos qualitativos 

se sobressaiam sobre os aspectos quantitativos, o que está de acordo com as diretrizes 

estipuladas pela SEEDF, onde o objetivo principal é avaliar o que o aluno já aprendeu e como 

se dará a continuidade do planejamento de conteúdos visando a continuidade adequada de 

estudos a esse aluno. Aplicam-se ainda as avaliações específicas de caráter diagnóstico, com o 

objetivo de verificar os níveis de aprendizagem dos alunos e mapear sua evolução, bem como 

identificar possíveis lacunas no processo, tais avaliações devem servir de subsídio pedagógico 

para o planejamento dos professores. 

 

11.1. Avaliação Formativa 

 
Segundo Perrenoud (1992) apud De André (2013), mudar o processo avaliativo implica 

mudar a própria escola, essa mudança não pode ser ingênua, ela deve vir acompanhada de uma 

reflexão sobre o que possibilita ou o que limita o processo avaliativo. Tornando a avaliação um 

processo mais democrático, implica o desenvolvimento simultâneo dos campos da avaliação, 

da didática, das relações construídas entre professores e alunos, e da própria organização 

pedagógica da escola. Isso implica uma participação efetiva do estudante, onde ele é 

incentivado a participar da elaboração de objetivos de aprendizagem de acordo com suas 

características e necessidades, bem como na construção dos critérios e ferramentas de avaliação. 

Podem, portanto, serem considerados como aspectos formativos, elementos como a 

solidariedade, a ética, a democracia e o compromisso, que são elementos que transcendem o 

contexto escolar e são aplicados também no contexto do mundo do trabalho. 

Uma grande preocupação errônea que permeia o processo de avaliação formativa diz 

respeito a sua aplicação prática, sobre quais recursos ou metodologia empregar, porém a 

avaliação formativa não pode ser tratada como um método ou mero instrumento, mas sim como 

um fundamento ou princípio que orienta e fundamenta a prática pedagógica, e essa prática deve 

estar a serviço da aprendizagem. 

A avaliação formativa busca evidências de aprendizagens por meio de instrumentos e 
procedimentos variados, não sendo aceita uma única forma como critério de 
aprovação ou reprovação. Pesquisas, relatórios, questionários, testes ou provas 
interdisciplinares e contextualizadas, entrevistas, dramatizações, dentre outros, são 
exemplos de instrumentos/procedimentos que, inter-relacionados, caracterizam a 
avaliação formativa (DISTRITO FEDERAL, 2008, p. 30). 
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Assim consideramos que as atividades desenvolvidas pelos alunos constituem 

instrumentos e procedimentos avaliativos, dentre os quais podemos citar: provas, portfólios, 

trabalhos em grupo ou individuais, seminários, entrevistas, documentários, produções de texto, 

listas de exercícios, produções orais, produções artísticas, observação, entre outros que serão 

construídos ao longo do processo e que apresentem como instrumentos e procedimentos 

apropriados. 

 

11.2. Conselho de Classe 
 
O Conselho de Classe Participativo constitui-se em espaço de reflexão coletiva do corpo 

docente, discente e equipe diretiva sobre o trabalho de todos os envolvidos no espaço escolar. 

Nesse sentido, a avaliação global do aluno e da turma reorienta o planejamento da ação docente 

e encaminha providências para garantir o  êxito da ação educativa, assegurando o compromisso 

e a responsabilidade de todos. 

O registro final nasce das decisões coletivas do Conselho, fruto da análise dos registros e 

observações feitas sobre os alunos. Isso implica que cada professor apresente um relato 

fundamentado da sua ação, das situações, dos materiais e dos esforços desenvolvidos para criar 

as condições adequadas de aprendizagem a todos os educandos. Cada um dos componentes 

curriculares deve ser visto  como parte de um mesmo objetivo: a construção do conhecimento. 

Tais registros devem ter objetivos bem definidos, com proposições relacionadas ao diagnóstico 

do processo ensino-aprendizagem, bem como as intervenções necessárias para que esse 

processo se torne mais efetivo. Todos os registros devem ser considerados, inclusive os 

registros quantitativos, porém tais registros sempre serão analisados mediante a integração com 

a concepção da avaliação formativa. 

O conselho se reúne bimestralmente, e quando há necessidade extraordinária, sendo convocado 

pela direção ou pelos membros do próprio colegiado. Essas reuniões contemplam temas 

relevantes para a validação ações e decisões referentes ao processo ensino- aprendizagem, e não 

somente discussão de problemas ou assuntos relacionados  a aprovação ou reprovação. O modelo 

de Conselho de Classe adotado no Centro  Educacional Dona América Guimarães é realizado 

com a participação dos alunos, orientadores, professores, coordenadores, supervisores 

pedagógicos, secretaria e diretor, tendo assim um caráter participativo. Nas reuniões são 

tratados assuntos de interesse da comunidade escolar, em acordo com o Regimento Escolar da 
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Secretaria de Educação do Distrito Federal nos Art. 41 e 42. 

Nesse aspecto o orientador educacional, os coordenadores pedagógicos, os professores 

conselheiros e os representantes de turma, realizam um trabalho integrado visando identificar 

as causas e consequências dos eventuais problemas, bem como analisar  as ações pedagógicas 

desenvolvidas e propor ações coletivas. 
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12. PLANOS DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
ACOMPANHAMENTO/ 

RESPONSÁVEIS/ 
AVALIAÇÃO/ INDICADORE

 Perceber e reafirmar o 
espaço escolar responsável 
pela construção, 
consolidação e resgate das 
aprendizagens. 

 Promover os espaços e períodos 
que permitam o debate e a formação 
que potencialize a prática dentro e 
fora da sala de aula; 
 Promover o resgate das 
aprendizagens dos anos anteriores e 
do ano corrente; 
 Planejar, executar e avaliar ações, 
metodologias e estratégias que 
possibilitem a melhoria nos índices 
de aprovação 
 Planejar, executar e avaliar ações, 
metodologias, estratégias e projetos 
específicos para o resgate das 
aprendizagens de Matemática; 
 Planejar, executar e avaliar ações, 
metodologias, estratégias e projetos 
que valorizem as potencialidades 
relativas à Língua Portuguesa, 
leitura e produção de texto; 
 Mobilizar os recuros pedagógicos 
que permitam o resgate das 
aprendizagens por meio das 
Intervenções Pedagógicas; 

 Formação nas coordenações coletivas, por 
áreas e individuais sobre as metodologias 
ativas, a avaliação formativa, as 
intervenções pedagógicas, etc.; 

 Análise e aplicação da Organização 
Curricular para os Anos Finais; 

 Diálogo sobre a importância da preferência 
do trabalho em cima dos conteúdos 
significativos; 

 Elaboração, aplicação e avaliação das 
intervenções pedagógicas síncronas e 
assíncronas; 

 Debate e formulação de estratégias que 
promovam a avaliação para as 
aprendizagens; 

 Planejamento, execução e avaliação de 
estratégias adaptadas aos alunos atendidos 
pela Sala de Recursos, Equipe 
Especializada de Apoio à Aprendizagem e 
Orientação Educacional 

Equipe gestora, Coordenação, 
SRG, OE, EEAA e corpo 
docente 

- Avaliação nas coordenações e 
Conselho de Classe 
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 Discutir, planejar e avaliar 
a implementação do Novo 
Ensino Médio, bem como 
das outras organizações 
escolares presentes na 
escola; 

 Promover o debate entre as áreas 
do conhecimento e componentes 
curriculares, realizando na prática o 
estabelecido pela BNCC e do Novo 
Ensino Médio; 
 Mobilizar os recuros pedagógicos 
que permitam o resgate das 
aprendizagens por meio das 
Intervenções Pedagógicas. 

 Formações e debates voltadas às 
especificidades do 3º Ciclo, Novo Ensino 
Médio e Semestralidade; 

 Coordenações por áreas mediadas pela 
Coordenação; 

 Elaboração, aplicação e avaliação das 
intervenções pedagógicas síncronas e 
assíncronas; 

Equipe gestora, Coordenação, 
SRG, OE, EEAA e corpo 
docente 

- Avaliação nas coordenações e 
Conselho de Classe 

 Perceber e reafirmar o 
espaço escolar responsável 
pela oferta de recursos que 
possibilitem a realização 
dos projetos de vida; 

 Promover ações que possibilitem 
um bom desempenho no PAS, no 
ENEM e nos outros Projetos de 
Vida. 

 Pesquisa e análise sobre o projeto de vida 
dos alunos; 

 Planejamento de estratégias que forneçam 
subsídios adequados à elaboração e prática 
dos projetos de vida; 

 Planejamento, execução e avaliação de 
estratégias que visem a preparação para 
provas de seleção e ingresso às 
universidades 

 Pesquisa, planejamento, elaboração e 
avaliação relacionadas aos Temas 
Contemporâneos Transversais e outros 
conteúdos que envolvam o 
empreendedorismo. 

Equipe gestora, Coordenação, 
SRG, OE, EEAA e corpo 
docente 

- Avaliação nas coordenações e 
Conselho de Classe 

 Proporcionar a toda a 
comunidade escolar um 
ambiente pacífico, 
construtivo e propício à 
construção, consolidação e 
resgate das aprendizagens. 

 Planejar, executar e avaliar ações, 
metodologias e estratégias que 
tratem sobre a Cultura de Paz e que 
permitam ser implementada no 
ambiente escolar. 

 Ações voltadas às questões 
socioemocionais, motivacionais e de 
prevenção ao bullying; 

 Estratégias voltadas à promoção da 
autoestma; 

 Formação que oriente os profissionais da 
escola a lidar com os episódios de crises de 
ansiedade; 

 Prática da comunicação não-violenta por 
todas as áreas da escola. 

Equipe gestora, Coordenação, 
SRG, OE, EEAA e corpo 
docente 

-  
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
ACOMPANHAMENTO/ 

RESPONSÁVEIS/ 
AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Aprimorar o processo 
de avaliação. 

- Melhorar o 
rendimento escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Refletir sobre os instrumentos 
avaliativos 

 
1) Promover estudos sistemáticos referentes ao 

tema nas coordenações pedagógicas e 
reestruturar os instrumentos utilizados no 
processo avaliativo; 

2) Diversificar os instrumentos e ferramentas 
de avaliação escolar; 

3) Promover reuniões com os responsáveis 
para discussão da proposta pedagógica; 

4) Acompanhar a aplicação das diretrizes 
curriculares da SEE-DF; 

5) Encaminhar os alunos para o Serviço de 
Orientação Educacional ou Serviço 
Especializado de Apoio à Aprendizagem; 

6) Convocar os responsáveis para participação 
ativa e acompanhamento, bem como em 
situações excepcionais.; 

7) Encaminhar os alunos para outras instâncias 
de apoio à criança e ao adolescente; 

8) Implementação do site de acompanhamento 
de frequência, rendimento e demais dados 
relativos à vida acadêmica do aluno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOE, SRG, SEAA, Direção, 
Supervisão, Coordenação e 

Professores 

 
 
 
 
 
 
 
- Conselho de Classe. 
- Coordenações 

Pedagógicas. 
- Avaliação 

Institucional. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
ACOMPANHAMENTO/ 

RESPONSÁVEIS/ 
AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

 
- Instituir, fortalecer e 

promover a 
participação dos 
órgãos colegiados, 
como o Conselho 
Escolar,         Grêmio 
Estudantil e 
Associação de Pais e 
Mestres; 

- Promover integração 
entre escola e 
comunidade. 

 
 
 

 
- Melhorar os mecanismos de 

participação; 
- Aumentar a efetividade dos 

processos pedagógicos, 
administrativos e financeiros 

 
1) Fomentar a interação dos órgãos colegiados 

com a escola; 
2) Promoção de ciclos de debates entre toda a 

comunidade escolar; 
3) Desenvolvimento de projetos que 

possibilitem uma maior aproximação entre 
família-escola; 

4) Implantação e ampla divulgação sobre o site 
de acompanhamento dos dados relativos à 
vida acadêmica do aluno; 

5) Fomentar o envolvimento de todos os 
membros da comunidade escolar nas ações 
de preservação, conservação e manutenção 
do patrimônio escolar. 

 
 
 
 
 

 
Equipe Gestora e Conselho 

Escolar 

 
 
 
 
 
 
- Avaliação 

Institucional. 
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GESTÃO DE PESSOAS/ GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
ACOMPANHAMENTO/ 

RESPONSÁVEIS/ 
AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

 

- Aumentar os índices 
de satisfação pela 
comunidade escolar 
atuante em todos os 
setores do CEDDAG; 

- Promover momentos 
de confraternização; 

- Incentivar o 
crescimento pessoal; 

- Gerenciar focos de 
conflito; 

- Realizar uma escuta 
sensível e generosa. 

 
 
 
 
 
 

- Melhorar o desempenho dos 
colaboradores.; 

- Melhorar o bem estar e 
satisfação. 

 
1) Promoção de palestras relacionadas a 

motivação, saúde e qualidade de vida; 
2) Estimular o diálogo entre todos os 

segmentos da escola através de reuniões 
sempre que necessário; 

3) Modificação de espaços visando melhorar a 
qualidade de vida no trabalho; 

4) Compreender e respeitar diferentes pontos 
de vista nas situações de convívio, usando o 
diálogo como instrumento de comunicação 
na produção coletiva de ideias e na busca de 
soluções de problemas; 

5) Incentivo a formação continuada; 
6) Valorização e suporte aos projetos 

desenvolvidos pelos professores. 

 
 
 
 
 
 
 

Gestão Escolar e Coordenação 
Pedagógica. 

 
 
 
 
 

 
- Avaliação 

Institucional. 
- Reuniões Coletivas. 
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GESTÃO DE PESSOAS/ GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
ACOMPANHAMENTO/ 

RESPONSÁVEIS/ 
AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

 
 
- Promover a melhoria 

do desempenho e da 
qualidade dos 
serviços prestados à 
Comunidade Escolar; 

- Desenvolver 
estratégias de 
manutenção e 
conservação do 
patrimônio escolar; 

- Aplicar os recursos 
visando a 
modernização do 
espaço escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
- Garantir a aquisição e 

gerenciamento do patrimônio 
da Unidade Escolar. 

 
1) Repassar aos professores o calendário anual, 

fornecido pela SEEDF; 
2) Juntamente com a Secretaria Escolar, 

garantir a execução da Estratégia de 
Matrícula, relacionando o número máximo 
de alunos matriculados em turma com espaço 
físico.; 

3) Manutenção da formação de turmas 
obedecendo à faixa etária dos alunos; 

4) Intensificação da segurança por meio de 
controle dos frequentadores da Instituição. 

5) Ampliação dos números de câmeras de 
vigilância existentes na instituição; 

6) Receber, informar, despachar os documentos 
aos órgãos competentes; 

7) Organizar pastas com separação dos 
documentos recebidos e expedidos. 

 
 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora 
Equipe da Secretaria Escolar 
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GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
ACOMPANHAMENTO/ 

RESPONSÁVEIS/ 
AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

 
 
 
- Destinar a aplicação dos 

recursos financeiros na 
melhoria e manutenção do 
espaço físico, bem como na 
aquisição de equipamentos e 
materiais de apoio a 
realização de projetos; 

- Maximizar os mecanismos 
de transparência para a 
prestação de contas; 

- Definir prioridades para 
alocação de recursos. 

 
 
 
 
 
 

- Gerir os recursos 
destinados à manutenção 
da escola de forma eficaz 
e eficiente; 

- Manter a transparência 
na aplicação dos recursos 
públicos. 

1) Reunir bimestralmente com o Conselho 
Escolar para estabelecer as prioridades a 
serem desenvolvidas bem como através de 
solicitações à administração regional, 
procurar manter o espaço físico sempre em 
boas condições, bem como avaliar e planejar 
novas ações; 

2) Planejar o repasse do Plano de Dinheiro 
Direto à Escola (PDDE) e do Programa de 
Descentralização Administrativa e 
Financeira (PDAF), junto com o corpo 
docente, discente, Conselho Escolar e Caixa 
Escolar, bem como cumprir o prazo certo 
das prestações de contas; 

3) Definir prioridades com a participação de 
todos os membros da comunidade escolar, 
bem como estender o convite para que a 
APAM tenha participação ativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora e Conselho 
Escolar 

 
 
 
 
 
 
 

- Prestação de 
contas aos órgãos 
competentes. 
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13. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

13.1. SALA DE RECURSOS GENERALISTA – SRG 
 
Objetivos 

 Viabilizar o Atendimento Educacional Especializado aos estudantes com NEE tendo em 

vista as diferenças de perfil e comportamento, buscando discutir, direcionar e ofertar o 

melhor atendimento no âmbito escolar. 

 Atender as demandas e anseios dos professores da sala de aula regular oferecendo suporte 

pedagógico para que os mesmos desenvolvam um trabalho de qualidade.  

 Acompanhar os Estudantes com NEE em projetos escolares desenvolvidos na UE, bem 

como prestar suporte pedagógico à equipe docente  

Ações 

 Fazer levantamento via acesso à relação dos estudantes com NEE e seus laudos/relatórios 

médicos; 

 Análise dos Laudos e Relatórios Médicos que comprovem o diagnóstico do estudante com 

NEE para viabilizar e garantir o melhor atendimento educacional especializado; 

 Organização do Arquivo (Dossiês dos Estudantes); 

 Apresentação aos estudantes, pais/responsáveis e entrevista para preenchimento de 

anamnese; 

 Realização de Reuniões Pedagógicas para apresentação da relação dos estudantes com 

NEE; 

 Elaboração e execução do Plano AEE; 

 Construção do Cronograma de Atendimento e apresentação à Rede de Apoio para fins de 

validação por parte da Coordenação Intermediária da Educação Especial;  

 Atendimento de demandas urgentes e encaminhamentos (junto ao SOE, SEAA e outros);  

 Atendimentos aos Pais/Responsáveis;  

 Reuniões bimestrais formativas e informativas conforme necessidades da EU com 

palestras, trocas de experiências, orientações à equipe docente sobre as Atividades e 

Avaliações Bimestrais Adaptadas;  

 Intervenções sensibilizadoras nas salas de aula comum sobre “respeito às diferenças”;  

 Construção Coletiva das Adequações Curriculares;  

 Estudo dos documentos norteadores da Educação Especial e das Deficiências e 
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Transtornos;  

 Aplicação das Avaliações Adaptadas;  

 Participação no Conselho de Classe Bimestral/Semestral;  

 Participação nas coletivas realizadas pela CREPlan; 

 Construção das rotinas de AVDs com os estudantes fortalecendo a autonomia e 

responsabilidade;  

 Elaboração de Relatórios Pedagógicos para fins de encaminhamentos médicos e diversos 

atendimentos multidisciplinares;  

 Reuniões Pedagógicas formativas e informativas;  

 Aplicação das Avaliações Adaptadas;  

 Participação nas coletivas realizadas pela CREPlan;  

 Homenagem coletiva dos estudantes com NEEs aos professores em celebração ao Dia do 

Professor – 15/10;  

 Exposição dos trabalhos realizados pelos estudantes em comemoração ao Dia Nacional de 

Luta da Pessoa com Deficiência (Lei nº 11.133/2005) – 21/09;  

 Confraternização de encerramento ao ano letivo com os estudantes.  

 

13.2. ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – OE 
 

Baseado nas metas a serem atingidas pelo PDE, e tendo a OP da Orientação Educacional como 

suporte, as metas deste ano baseiam-se em:  

 Garantir o serviço de orientação educacional nesta unidade, seja no presencial; assim como 

mapear a instituição nas suas necessidades e propostas. 

 Estabelecer ações efetivas, especificamente voltadas à promoção, prevenção, atenção e 

atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da 

educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional. 

 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 

educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de educação básica, por 

meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

  Promover, por meio de ações Intersetoriais dos órgãos competentes, a articulação dos 

programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como 

saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de 
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rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade 

educacional.  

 Promover a articulação pedagógica em rede, envolvendo o atendimento no ensino regular 

na modalidade da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 

 Acompanhar e monitorar em rede o acesso à escola, a permanência e o desenvolvimento 

escolar dos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação beneficiários de programas de transferência de renda ou em 

situação de vulnerabilidade social. 

 Acompanhar e monitorar em rede o acesso à escola, a permanência e o desenvolvimento 

escolar dos educandos, acompanhamento da frequência escolar, e encaminhar os casos de 

infrequências aos órgãos competentes. 

 Acolher todos os que precisam de apoio emocional. 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 Ocorrerá durante todo ano letivo nas reuniões pedagógicas da escola mediante observação, 

diálogo e registros escritos. 

 A equipe gestora e os docentes poderão avaliar periodicamente esse trabalho por meio de 

relatórios e observação. 

 A avaliação das ações da OE poderá ocorrer mediante observação e registros das reuniões 

pedagógicas e demais atividades. 

 Ação junto aos discentes será avaliada juntamente com a avaliação institucional em campo 

específico. 

 Ação junto à família: A avaliação poderá ocorrer a cada bimestre por meio de um 

instrumento adequado nas reuniões de pais. 

 Ação em rede será feita a pesquisa de campo entre as instituições para uma avaliação do 

trabalho desenvolvido. 

 

13.3. EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO E APRENDIZAGEM 
– EEAA 

 

Objetivos específicos da equipe: 

 Promover e ressignificar as concepções de ensino-aprendizagem, com o objetivo de criar 
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uma cultura de sucesso escolar; 

 Realizar procedimentos de avaliação e intervenção das queixas escolares, visando 

conhecer e investigar os múltiplos fatores envolvidos no contexto escolar; 

 Contribuir para a formação continuada do corpo docente com reflexões sobre aspectos 

pedagógicos; 

 Sensibilizar as famílias para a maior participação no processo educacional dos alunos 

 

Atuação do pedagogo escolar na equipe: 

 Realização da avaliação pedagógica do aluno encaminhado; 

 Orientação aos pais e familiares, em relação aos aspectos que possam estar interferindo 

no rendimento escolar do aluno; 

 Elaboração do relatório psicopedagógico e encaminhamento para instituições externas; 

 Atendimento ao professor conforme as queixas escolares apresentadas; 

 Socialização de saberes e promoção da circulação de informações entre os membros da 

comunidade escolar; 

 Elaboração da adequação curricular conforme a necessidade individual do aluno; e 

 Organização de reunião com os pais, tendo em vista temáticas que possam apoiá-los na 

compreensão das dificuldades apresentadas pelos filhos. 

 

14. PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

14.1. CABANA DA LUDICIDADE 
 

Objetivo Geral: 

 Utilizar o espaço da cabana para produção e desenvolvimento da leitura e criatividade, 

dando prioridade aos momentos que as turmas estão sem professor, com o apoio da 

coordenação e das servidoras readaptadas. 

Metodologia: 

 Oferta de material lúdico como livros infanto-juvenis, histórias em quadrinhos e jogos; 

 Contação de histórias; 

 Produção de contos, poesias, parábolas e músicas. 
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14.2. INTERVALO CULTURAL 
 

Objetivo Geral:  

 Enriquecer a formação cultural dos estudantes  e descobrir novos talentos, possibilitando 

maior aproveitamento, inovação  e descontração na rotina do intervalo de aulas, por meio 

de  apresentações artístico-culturais e promovendo espaços de cultura, arte e lazer, 

estimulando a livre expressão, responsabilidade e criatividade, favorecendo o processo 

ensino-aprendizagem e  as relações  socioafetivas, habilidades fundamentais para o 

desenvolvimento humano. 

 

Metodologia:  

 Mediado  pela Coordenação  Pedagógica, o evento permitirá aos estudantes ,professores e 

demais membros da unidade escolar realizar apresentações  de variadas manifestações 

artísticas nos intervalos das aulas,estando livre a escolha da mesma  e definida no  ato da 

inscrição. O momento poderá contar com a participação  de convidados.  

 

14.3. A ÁFRICA EM NÓS 
 

Objetivo geral: 

 Construir debates e reflexões com a comunidade escolar a cerca da História do povo negro 

e a construção social do racismo, que possibilite a elaboração de ferramentas de combate 

ao racismo, de valorização e respeito à diversidade étnico-cultural do país e a promoção 

da igualdade racial em nossa comunidade escolar no micro, e da nossa sociedade como 

um todo, numa perspectiva macroestrutural. 

Metodologia:  

 A partir de uma metodologia interdisciplinar, desenvolver ações pedagógicas que visem 

promover o conhecimento e a reflexão a cerca de temas como: Negritude, África, 

Racismo, Diáspora, Pan-africanismo, afroperspectividade, Afro-futurismo, etc., a partir de 

propostas de objetivos de aprendizagem para cada disciplina, com sugestões de materiais, 

atividades e produções com culminância na Semana da Consciência Negra. 

 

14.4. DE OLHO NO FUTURO 
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Objetivo geral: 

 Apresentar aos alunos as Instituições de Ensino Superior, Ensino Técnico e Profissionalizantes e 

os meios de acesso a elas. Ajudá-los também a elaborar seus projetos de vida, observando suas 

potencialidades e pontos de melhoria a fim de traçar estratégias factíveis para o alcance de seus 

objetivos. 

Metodologia: 

 Formação de parcerias com Instituições de Ensino Superior, Técnico e profissionalizante para 

visitas de campo e palestras. Visitas a ambientes variados de trabalho para que os alunos entrem 

em contato com diversas profissões e estejam mais familiarizados com o mundo do trabalho. 

Aplicação de testes vocacionais e orientação aos alunos para escolherem possíveis suas profissões. 

Orientação aos estudantes para produção de seus projetos de vida e as etapas necessárias para 

alcançarem os seus objetivos. 

 

14.5. COLEÇÃO LITERÁRIA E ARTÍSTICA DO CEDDAG 
 

Objetivo Geral: 

 Construir de forma interdisciplinar e integrada a Coleção Literária e Artística do 

CEDDAG, por meio da produção de textos, desenhos e outras linguagens específicas, 

visando a promoção do protagonismo estudantil, o interesse pela leitura e a descoberta de 

talentos. 

Metodologia: 

 Elaboração do formulário projeto-convite para inscrição do professor; 

 Identificação das turmas com seus respectivos professores quanto à participação por meio 

de sua inscrição no formulário Projeto-Convite. 

 Representação do tema que o/a estudante queira desenvolver ou o/a professor/a propõe 

atividades a ser elaborado pelo (a) estudante; 

 Correção, análise e seleção das obras; 

 Mobilização da Equipe Organizadora: 

o Seleção dos alunos que farão parte da equipe de ilustradores; 

o Organização dos textos recebidos e disponibilização para os ilustradores escolherem 

qual texto será desenhado; 

o Coleta e edição do material produzido. 
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 Lançamento da Coleção Artística e Literária. 

 

14.6. MINHA ESCOLA MEU REINO 
 

Objetivo Geral: 

 Promover o protagonismo juvenil por meio de projetos desenvolvidos e sugeridos pelos 

estudantes. 

 

Metodologia: 

 A professora apresentará a proposta de projeto para os alunos, falando detalhadamente de 

cada um deles. Depois, os estudantes se inscreverão naquele que ele mais gostou. Após 

uma visita pelas áreas da escola, os alunos se reunirão em grupo para discutir as ideias que 

tiveram agora com um novo olhar sobre o espaço escolar. Responderão as perguntas 

abaixo para começar a escrever o projeto: 

o O que vamos fazer? 

o Como vamos fazer? 

o O que vamos precisar? 

o Quanto vamos gastar? 

o Quanto tempo vamos precisar? 

A professora passará os passos do projeto para que eles escreveram. Após a entrega do 

projeto escrito, será o momento da prática. Cada grupo desenvolverá seu trabalho de 

acordo com o projeto escolhido. 

 

14.6.1. PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ELETIVAS 
ORIENTADAS 

Frente ao descrito sobre o Novo Ensino Médio e compreendendo que as propostas desenvolvidas 

pelas eletivas orientadas caracterizam projetos da Unidade Escolar, segue a lista de projetos e suas 

estratégias de aprendizagem: 

Cultura Popular 

Brasileira 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de 

verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, 

aulas orientadas, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, dinâmica de grupos, ensino com 
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pesquisa, estudo de caso, estudo dirigido, filmes e vídeos, grupo 

de verbalização e de observação, lista de discussão por meios 

digitais, mesa redonda, oficinas sobre o conteúdo abordado na 

aula, palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, pesquisa em 

laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, 

produção de materiais sobre a temática abordada, projeto de 

pesquisa e utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

Cerrado Vivo Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo 

sobre conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou 

dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões considerando 

a participação do estudante, diário de campo, elaboração de 

fichamento, ensino com pesquisa, exposições/excursões e visitas, 

pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis 

utilizando sites, portfólio e produção de materiais sobre a 

temática abordada. 

SustentaDAG Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula 

expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates e/ou 

discussões considerando a participação do estudante, dinâmicade 

grupos, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, 

entrevistas, estudo de texto, estudo dirigido, estudo do meio, mesa 

redonda, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, pesquisa em 

laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, 

produção de materiais sobre a temática abordada, utilização de 

recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

Física Sustentável e 

Experimental 

Aulas orientadas, ensino com pesquisa, ensino em pequenos 

grupos, estudo dirigido, pesquisa em laboratório de informática 

ou dispositivos móveis utilizando sites, práticas laboratoriais, sala 

de aula invertida, solução de problemas. 

Química Ambiental Aula expositiva e/ou dialogada, blogs e redes sociais, debates 

e/ou discussões considerando a participação do estudante, ensino 
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com pesquisa, estudo de texto, estudo do meio, filmes e vídeos, 

projeto de pesquisa, solução de problemas. 

Espanhol no PAS e no 

ENEM 

Atividades de fixação, Atividades de verificação das 

aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Blogs e redes 

sociais, Dinâmica de grupos, Ensino com pesquisa, Ensino em 

pequenos grupos, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e 

interativos, Lista de discussão por meios digitais, Resolução de 

exercícios, Utilização de plataforma digital, Utilização de 

recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

Futsal Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de 

fixação, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, 

Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, Dinâmica de grupos, Ensino 

individualizado, Filmes e vídeos, Jogos lúdicos e interativos, 

Produção de materiais sobre a temática abordada, Solução de 

problemas 

Na Sacada do Vôlei Conhecer os conceitos teóricos e práticos para que ao final se 

tenha o conhecimento necessário para a prática da modalidade. 

As aulas expositivas teóricas darão suporte à atividade prática 

posterior. Onde a participação efetiva dos alunos será 

extremamente necessária. 

LIP – Leitura, 

Interpretação e 

Produção de Texto 

Ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, ensino 

híbrido, estudo de texto, mapa conceitual, mesa redonda, painel, 

philips 66, portfólio, sarau literário, seminário sobre temáticas em 

estudo e solução de problemas. 

Aprendendo Matemática 

com Jogos 

Atividades de fixação, Atividades de verificação das 

aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Avaliação para as 

aprendizagens, Dinâmica de grupos, Ensino em pequenos grupos, 

Ensino individualizado, Estudo dirigido, Gincanas e/ou jogos 

lúdicos e interativos, Jogos lúdicos e interativos, Práticas 

laboratoriais, Resolução de exercícios, Revisão das 
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aprendizagens, Utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

 

 

15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP  
 

Nossa proposta pedagógica tem diversos desafios, todos voltados para a melhoria da qualidade 

do aprendizado. Assim o Conselho Escolar apresenta-se como uma instância em que os 

problemas são discutidos e as reivindicações educativas são analisadas para, se for o caso, serem 

aprovadas e remetidas ao corpo diretivo da escola que se encarregará de colocar em prática as 

decisões ou sugestões definidas em plenária. Não se pode considerar a natureza do Conselho 

como uma questão menor. Suas funções são sempre  revestidas de grande importância: definir o 

regimento interno, discutir suas diretrizes e metas de ação, analisar e definir prioridades, discutir 

e deliberar sobre critérios de avaliação da escola, e, sobretudo, garantir que, os membros da 

escola e da comunidade democraticamente apreciem, opinem e proponham ações que 

contribuam para a solução dos problemas de natureza pedagógica e administrativa da escola. 

A nossas prioridades já foram citadas, porém temos que melhorar o relacionamento professor-

aluno em consequência do maior envolvimento de ambos, na construção do saber, aumentando 

o índice de informações globais a partir das pesquisas, comunicação entre os segmentos da 

comunidade escolar. 
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