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“É por isso que a Educação Permanente deve ser  

levada a sério, pois ela nos diz que o homem jamais  

termina de tornar-se homem. E isso significa que não  

terminamos jamais de ser, de nos tornar juntos, a  

caminho, ao longo das relações com os outros”. 
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1. Apresentação 

Considerando que a organização de uma proposta pedagógica de qualidade e que 

atenda aos anseios de toda comunidade escolar pressupõe a criação de diretrizes 

curriculares que se pautem nos princípios de fortalecimento da solidariedade humana, 

tolerância, autonomia intelectual, valores éticos, desenvolvimento integral do estudante, a 

cidadania, interdisciplinaridade e a contextualização, bem como a prática social, a 

criticidade e o aprendizado da flexibilidade na proposição de seus projetos pedagógicos, 

pautamos a elaboração da presente Proposta Política Pedagógica na participação coletiva 

de todos os envolvidos no processo. 

Uma proposta de educação transformadora implica a elaboração de uma Proposta 

Política Pedagógica que contribua para a superação das contradições existentes na 

sociedade, possibilitando o surgimento de outra concepção de mundo como ponto de 

partida para a constituição de novas relações sociais. Para tanto, se faz necessário tomar 

como fundamento teorias pedagógicas transformadoras que, inseridas na prática social 

concreta, realizam a mediação entre o individual e o coletivo, oportunizando a inserção da 

escola na totalidade social de que faz parte. Por isso, o trabalho escolar, pensado, 

desenvolvido e avaliado numa perspectiva crítica, centra-se nas questões sociais e 

coletivas advindas da realidade diagnosticada por meio da escuta sensível da comunidade 

escolar. 

A escola imersa numa dada realidade cultural influencia e por essa realidade é 

influenciada. A escola também se modifica no movimento das mudanças econômicas, 

sociais e políticas. Nesse sentido, é preciso construir uma Proposta Política Pedagógica 

sintonizada com o seu tempo, mas que tenha como objetivo a superação dos desafios e 

das contradições contemporâneas. Isto implica mudanças nas estruturas educacionais.  

Nessa perspectiva, conforme Veiga (1996, p. 13), Projeto Político Pedagógico “é 

político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade” 

e por isso deve propor alterações na organização do trabalho pedagógico da escola 

contemplando as dimensões: pedagógica; administrativa; financeira e jurídica; num 

processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de 

alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade. 

Um dos elementos constitutivos da gestão democrática (Lei 4.751/2012 - SEDF) é a 

participaçãoque deve permear todo o processo de construção da Proposta Política 

Pedagógica, considerando: a) a existência de diferentes sujeitos sociais ativos na escola; 

b) que os sujeitos influenciam e são influenciados nos diferentes espaços de debate; c) que 
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a construção da identidade da escola é resultante das intervenções dos diferentes atores 

sociais; d) que a escola é um espaço vivo de debate dos problemas e das alternativas para 

o seu enfrentamento. 

 Sabendo desses pontos cruciais buscamos elaborar estratégias para participação 

democrática na construção da Proposta Política Pedagógica, dá-se início, assim a uma 

série de ações para garantir a participação dos diferentes sujeitos sociais (pais, estudantes 

e servidores) 

Para garantir a participação dos diferentes sujeitos sociais, O CED Engenho das 

Lajes conta com ações temáticas, buscando por meio de mecanismos diretos e presenciais 

(reuniões, assembleias) ou não presenciais (questionários, pesquisas direcionadas às 

famílias, aos pais, etc.), a participação de toda a comunidade escolar para a construção da 

Proposta Política Pedagógica como instrumento de emancipação e organização do trabalho 

escolar. 

Após esse período de busca de dados, construímos a presente proposta onde 

apresentaremos um breve histórico da escola desde sua fundação até os dias atuais, bem 

como um diagnóstico de nossa realidade destacando nossos desafios, objetivos e metas 

que contemplem as necessidades educacionais da nossa comunidade, visando garantir o 

sucesso escolar por meio da aplicação dos conhecimentos adquiridos. Sendo o CED 

Engenho Lajes uma escola do campo é imprescindível que as ações aqui elencadas 

estejam em consonância com o contexto na qual está inserida, buscando viabilizar 

mecanismos que atendam com eficácia, de modo igualitário e que traga possibilidades reais 

de melhoria da qualidade de vida da comunidade assistida, favorecendo assim a sua 

apropriação no espaço, porém de forma emancipatória, preparando os sujeitos para além 

dos limites da comunidade.  

O CED Engenho das Lajes pretende ressaltar nessa Proposta Política Pedagógica 

a necessidade de uma educação inclusiva, levando em consideração a necessidade de 

atendimento diferenciado para se alcançar a igualdade no processo de aprendizagem, por 

meio de uma proposta que procura atender às necessidades dos alunos num mundo em 

constante evolução, onde os mecanismos de informação e transformações ocorrem a todo 

tempo e nos leva a desenvolver um olhar diferenciado para as novas práticas pedagógicas 

que surgem em razão dessas transformações. Enfatizamos que a presente proposta será 

passível de reflexão e avaliação constante, sendo reestruturada no todo ou em parte, 

conforme resultados dessa avaliação, buscando atender às demandas surgidas e 

adequação à legislação vigente. 
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1.1 Identificação 

Nome da Instituição Educacional CED Engenho das Lajes 

CNPJ 01.925.466/0001-60 

Código do INEP 53003047 

Endereço BR 060 KM 30 Rod. BSB/GO 

Telefone (61) 3901 8336 

Localização Zona rural da RegiãoAdministrativa do 

Gama – Distrito Federal 

CRE Gama 

Data de criação 14/01/1966 

Níveis de Ensinoofertados EducaçãoInfantil, 

Ensino Fundamental, Ensino Médio, Novo 

Ensino Médioe Educação de Jovens e 

Adultos 

 

1.2 Composição da Equipe Gestora, Pedagógica e Carreira Assistência - 
Recursos Humanos. 

A equipe gestora é composta pelo diretor, vice-diretor, dois supervisores e um chefe 

de secretaria. São cinco coordenadores, sendo três atuantes no diurno e dois no noturno. 

Também fazem parte da equipe pedagógica um orientador educacional, um pedagogo da 

EEAA e uma psicóloga escolar. São 74 professores distribuídos nos três turnos, entre 

profissionais do quadro efetivo da secretaria de Educação e contratos temporários. Temos 

16 servidores da carreira assistência e 14 terceirizados para conservação e limpeza e 

cozinha. A instituição de ensino ainda conta com três Educadoras Sociais Voluntárias, 

sendo duas atuantes no turno matutino e uma no turno vespertino.  
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2. Histórico da Unidade Escolar 

 

2.1. Descrição Histórica 

 

A Escola das Lajes foi fundada em 14/01/66 e recebeu este nome para homenagear 

o local onde se situa e, também, ao rio das Lajes, que corre nas redondezas. Após três 

anos de funcionamento sofreu alteração em sua denominação para Escola Rural Engenho 

das Lajes de acordo com o decreto 1.150, do Conselho Diretor da FEDF em 08/09/69. Em 

21/10/76, por meio da Resolução nº. 95 do GDF sofreu outra alteração de denominação, 

passando a chamar-se Escola Classe Engenho das Lajes. No ano de 2009, sofreu outra 

alteração por meio da Portaria n° 497 de 09/12/2009, publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal – DODF 238/2009, em que ocorre a mudança para Centro de Ensino Fundamental 

Engenho das Lajes, finalmente por meio da Portaria 59 de 11/05/2015, com o objetivo de 

atender à nova realidade da escola, com o atendimento já existente da oferta do Ensino 

Médio Regular e do 3º segmento da EJA, a escola passa a ser o Centro Educacional 

Engenho das Lajes.  Em 1996, a escola passou por uma ampla reforma em suas 

instalações físicas. Foi construído o muro, alguns novos blocos que, juntamente com o 

antigo, formam um conjunto de quatro blocos. Essa nova dimensão dobrou o tamanho da 

escola em área construída. Entretanto, a comunidade local passou por um processo de 

crescimento populacional e, ao longo dos anos, o espaço disponível para atendimento se 

tornou muito aquém das novas demandas de atendimento. Em 2013, é então, por iniciativa 

da comunidade, anexado o Centro Comunitário local, para ampliação de salas para 

secretaria, direção e sala de professores/coordenação, criando um anexo, que recebeu o 

nome de “Espaço Pedagógico e Administrativo Maria Hilário Ribeiro”, homenageando uma 

das principais personagens que tornou esse espaço possível, falecida recentemente. Dona 

Maria Hilário Ribeiro também foi doadora, à época, do terreno onde a escola foi construída. 

Hoje a escola dispõe de 14 salas de aula, sala de direção, vice direção, secretaria, sala de 

coordenação, sala de professores, sala da EEAA, sala de leitura, supervisão pedagógica e 

administrativa, SOE, cozinha, banheiros e quadra poliesportiva (construída em espaço 

anexo à escola com recursos do Ministério Público). 

Mesmo diante de todos esses esforços comunitários para ampliação, o espaço físico 

ainda é carente e necessita de atenção governamental, para ampliação do depósito de 

alimentos para merenda escolar e implantação da sala de informática e laboratório de 
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ciências. A Escola possui 100% de seus professores com curso superior, num total de 70 

profissionais da carreira magistério, 14 servidores da carreira assistência à educação e 14 

funcionários terceirizados. Nossa Escola está localizada no perímetro urbano Engenho das 

Lajes, distante aproximadamente 30 quilômetros do centro do Gama, que se desenvolveu 

às margens da BR 060, principal via de acesso. Trata-se de um local de pessoas de baixa 

renda, onde o atendimento à saúde ainda não é suficiente, restrito aos horários de consultas 

médicas que se dão no Posto de Saúde da Família, os espaços de lazer são inexistentes e 

por isso a escola se transforma num local de convergência de importantes atividades para 

a comunidade. A escola orgulha-se de desempenhar papel importante nessa comunidade, 

contando com parceiros valiosos, entre os quais vale destacar a presença dos funcionários 

do Posto de Saúde que em parceria fornecem palestras a nossos alunos com temas de 

grande necessidade como higiene, alimentação, cuidados com a saúde e mudanças no 

corpo do adolescente. Cumprindo sua missão de preparar o aluno para a vida e o mercado 

de trabalho, o CEDEL se orgulha de ter possuído em seu corpo docente a professora Marli 

Pereira, já aposentada, e Maria Aparecida dos Santos, que são ex-alunas e 

cooperaram/cooperam para educar as novas gerações entre outros que passaram pela 

escola e que hoje prestam relevantes serviços a essa comunidade.  

 O CED Engenho das Lajes atende no ano letivo de 2022 aproximadamente 560 

estudantes distribuídos em três turnos e 36 turmas da seguinte maneira:  52 na Educação 

Infantil, 181 no Ensino Fundamental (anos iniciais), 154 no Ensino Fundamental (anos 

finais), 91 no Ensino Médio Regular e 82 matriculados na Educação de Jovens e Adultos - 

EJA (1º ao 3º Segmento).  

 Ressalta-se que a instituição de ensino oferta ensino em tempo integral para 103 

estudantes dos terceiros e quintos anos do Ensino Fundamental, com atividades de 

acompanhamento escolar, momentos de relaxamento, projeto de leitura, práticas 

esportivas e culturais, além de todas as refeições necessárias durante as nove horas de 

permanência na escola. 

 Uma grande parte da comunidade escolar está em situação de vulnerabilidade 

social, agravada pela pandemia do Coronavírus, sendo beneficiária de programas sociais 

do GDF e do governo federal. O CED Engenho das Lajes cumpre com a função social ao 

firmar parceria com órgãos públicos do GDF, como o CRAS, para minimizar essa situação. 

Além disso, a instituição aderiu ao reforço da merenda escolar, com o objetivo de garantir 

segurança alimentar aos estudantes. 
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 Os pais, em geral de baixa escolaridade e qualificação profissional, são 

trabalhadores rurais, operários de construção civil e serviços gerais, ou profissionais liberais 

e uma minoria de comerciantes e funcionários públicos. 

 As famílias, em grande parte, são numerosas (média de cinco pessoas por família). 

Suas moradias são, na maioria, pequenas construções de alvenaria, em lotes individuais 

ou comunitários, localizados em área, sem estrutura básica de asfalto e rede de esgotos 

ou em propriedades rurais. A região conta com atendimento da CAESB (água tratada), mas 

muitas residências ainda utilizam cisternas. É comum também o grande número de famílias 

onde a principal provedora é a mulher que, para trabalhar,  necessita deixar filhos menores 

sob a responsabilidade de filho (a) mais velho (a) ou recorre a vizinhos e parentes, 

formando uma rede de apoio. 

Fica evidenciado que a escola é um referencial de grande importância na localidade, 

sendo que se destaca por desempenhar seu papel social, indo muito além de sua tarefa 

principal de formação de seus estudantes.  O CED Engenho das Lajes tem atuado na busca 

de minimizar problemas que atingem a comunidade escolar, dentre eles a violência, o 

desemprego e a insegurança alimentar. 

 

2.2. Histórico da implantação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Centro 
Educacional Engenho das Lajes. 

 

No desenrolar do ano letivo de 2011 constatou-se a existência de um número 

considerável de moradores, pais das crianças do ensino regular diurno, adolescentes e 

adultos/trabalhadores do Engenho das Lajes e das chácaras/núcleos rurais no entorno da 

escola, em destaque para o núcleo rural Ponte Alta Sul do Gama, que necessitavam de 

acesso, permanência e conclusão da educação básica, no Ensino Fundamental e Médio 

no turno noturno. A partir desta constatação e para atender ao anseio das comunidades 

destas regiões, iniciaram-se os esforços e ações pela gestão do Centro Educacional 

Engenho das Lajes (CEDEL) e pela Coordenação Regional de Ensino do Gama (CRE) para 

iniciar o atendimento a esse público já no primeiro semestre letivo de 2012. 

Fez-se necessária, por Ato Administrativo da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, a mudança de nomenclatura da escola para Centro Educacional Engenho 

das Lajes (CEDEL), para viabilizar o atendimento de turmas do Ensino Médio da EJA, turno 

noturno. Foi fundamental naquele período inicial providenciar várias alterações na estrutura 
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física e nos recursos humanos da escola para viabilizar o projeto do atendimento da EJA 

no noturno. Dentre as quais destacamos a doação, pela então proprietária Sra. Maria, uma 

das primeiras moradoras do Engenho das Lajes, da área que até então era destinada a um 

Centro Comunitário, mas que estava desativado. A área foi então murada e incorporada ao 

terreno da escola, que com isso quase dobrou de tamanho. Então, nessa área do antigo 

Centro Comunitário, foram construídas salas da Direção, Vice Direção, Secretaria, dos 

professores, do SOE, sala de recursos para o atendimento educacional especializado, para 

a Supervisão Administrativa, uma copa e um banheiro. Essas intervenções e ampliações 

na estrutura física possibilitaram um aumento significativo e necessário das salas de aula, 

chegando ao número total de doze salas.  

Na área original da escola foi instalada uma cobertura no pátio 1 destinada ao uso 

nos momentos dos intervalos, reuniões com a comunidade escolar e 

realizações/culminâncias de projetos pedagógicos, momentos culturais e comemorativos. 

Foi necessário também providenciar um espaço maior para uso como depósito da merenda 

escolar e uma outra cobertura para guardar o patrimônio em desuso. A caixa d´água de 

3500 litros foi substituída por outra de 15000 litros no ano de 2016. Em abril de 2016 foi 

finalizada a construção e inaugurada a sala para a sala de leitura, na antiga área do Centro 

Comunitário, uma reivindicação prioritária dos professores e da comunidade da escola, 

além da cobertura do pátio 2, entre a sala de leitura e a sala dos professores. Assim, após 

tantos esforços e avanços na jornada, a partir de fevereiro de 2012 teve início o atendimento 

na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) com a formação de três turmas do 

primeiro segmento; quatro turmas do segundo segmento e duas turmas do terceiro 

segmento, com um total de 183 estudantes matriculados, conforme consulta à Ata de 

Abertura do Primeiro Semestre Letivo do dia 08/02/2012.No ano letivo de 2014 foram 

abertas duas turmas do Ensino Médio Regular noturno, uma de primeiro e outra de segundo 

ano. Em 2015 abriu-se uma nova turma do terceiro ano.Em conformidade com as Diretrizes 

Operacionais da Educação de Jovens e Adultos 2014-2017-SEDF (p.19), o CEDEL atende 

todas as turmas da EJA em regime semestral, em curso presencial, no horário das 19 às 

23 horas. No 1º Segmento, da 1ª a 4ª Etapas a carga horária total é de 1600 horas; no 2º 

Segmento, da 5ª a 8ª Etapas a carga horária total também é de 1600 horas e no 3º 

Segmento, da 1ª a 3ª Etapas, a carga horária total é de 1200 horas. 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em 2012, a partir de 

programa de terceirização de transporte escolar coletivo, disponibilizou dois ônibus 

escolares para transporte dos alunos do meio rural. Sendo que, atualmente, quatro ônibus 
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escolares atendem a comunidade residente nos núcleos rurais localizados nos arredores 

do território geográfico atendido pelo CEDEL. 

 

2.3. Caracterização física da escola 

 

O CED Engenho das Lajes, ao longo de seus anos de história passou por poucas 

transformações estruturais, sendo este o maior problema atual. Conta com uma estrutura 

de alvenaria muito antiga, que, poucas vezes passou por reformas. A maioria das reformas 

na realidade tendia somente a ampliação do número de salas de aula, sem a preocupação 

de adequar à realidade essa ampliação. Recentemente algumas reformas foram realizadas, 

aproveitando o período de suspensão escolar e ensino remoto, em função da pandemia da 

Covid 19. 

Destacam-se salas de aulas pequenas com iluminação natural ruim e péssimo 

sistema de ventilação, com janelas e portas inadequadas. As instalações elétricas 

passaram por manutenção, aumentando a segurança de estudantes e servidores, além da 

preservação dos equipamentos elétricos e eletrônicos. 

De maneira geral todo o telhado encontra-se comprometido, necessitando 

urgentemente de uma reforma geral. Da mesma forma nota-se a deterioração do sistema 

hidráulico, muito antigo. 

A cozinha (cantina escolar) passou por uma reforma geral em 2020, tornando o 

espaço de preparação dos alimentos mais amplo, arejado, higiênico e seguro. 

As dependências administrativas, também passaram por reforma no ano de 2020, 

com ampliação de espaços e climatização dos ambientes. 

A área construída é dividida em 5 blocos, sendo destes, 1 bloco adaptado pela 

anexação do Centro Comunitário. Este bloco ainda necessita ser reconhecido pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal para fins de reformas e manutenção, entretanto, 

já reconhece como necessário para o funcionamento da escola. 

O quadro a seguir relaciona as dependências existentes de acordo com a sua origem 

e utilização, considerando toda a precariedade estrutural. 
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DEPENDÊNCIAS QUANT. OBSERVAÇÕES 

Sala de aula 14 Duas salas novas construídas recentemente 

Sala de leitura 01 Construída recentemente 

OE 01 Atendimento Comum com EEAA 

EEAA 01 Atendimento Comum com OE 

Almoxarifado 01 Com limitações de tamanho 

Depósito Gêneros 

Alimentícios. 
01 Com espaço insuficiente para a demanda. 

Auditório 00 Improvisado no pátio, quando necessário. 

Banheiros para 

estudantes 
02 1 masculino, 1 feminino e 1 PCD (em reforma) 

Sala de professores 01 Limitada para a quantidade de profissionais 

Sala de 

coordenação 

pedagógica 

01 
Funcionando no mesmo espaço da sala de 

professores. 

Cozinha/cantina 01 Reformada e ampliada 

Mecanografia 01 Pequena para a demanda 

Secretaria 01 Reformada Recentemente 

Passivo Secretaria 01 Improvisado Espaço da secretaria 

Direção 01 Reformada Recentemente 

Banheiro 02  1 masculino e um feminino para o uso de 1 
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Professores pessoa por vez 

Quadrapoliesportiva 01 Quadra recém-construída em área externa 

Dependências de 

Auxiliares 
00 Inexistente no planejamento estrutural original 

Sala informática 00 Inexistente no planejamento estrutural original 

 

3. Diagnóstico da realidade da unidade escola 
 

3.1 Proposta de inventário participativo do Centro Educacional Engenho 
das Lajes 

O Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental das Escolas do Campo é 

fundamental para a construção da identidade da comunidade do CED Engenho das Lajes, 

reconhecendo-a como escola do campo, empoderando os seus sujeitos, valorizando seu 

trabalho e sua cultura, bem como para a identificação das dificuldades existentes e a 

proposição de alternativas para minimizá-las. O inventário participativo aqui apresentado 

foi concebido a partir do levantamento de informações junto à comunidade escolar. 

Verificou-se a estrutura e serviços oferecidos para as famílias que residem na região do 

Engenho das Lajes e frequentam a instituição de ensino.  

O Engenho das Lajes, alçado à condição de parcelamento urbano isolado (PUI), 

por ato do então governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, destaca-se por 

atividade agropecuária em todos os seus limites, bem como desenvolvimento do turismo 

rural nas suas adjacências. 

Essa condição explica o fato de boa parte das famílias dos estudantes que 

compõem a comunidade escolar esteja envolvida com alguma atividade rural. Devendo 

assim, assegurar a possibilidade dos sujeitos serem educados no lugar onde vivem, como 

previsto nas Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo para a Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal. 

A comunidade do Engenho das Lajes foi constituída à margem da Rodovia 060, 

situando-se a 30 km do Gama-DF e seu nome é uma homenagem ao Ribeirão das Lajes 

que banha a região. 
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Quanto à estrutura e serviços, embora com atividades essenciais de urbanização 

bastante precárias, o Engenho das Lajes possui alguns serviços disponíveis aos seus 

moradores, como água, luz elétrica, um posto de saúde e posto policial.  

Sobre a destinação do lixo o Engenho das Lajes conta com coleta três vezes por 

semana no aglomerado urbano, mas ainda persiste o desafio da conquista do recolhimento 

do lixo doméstico nas chácaras, sítios e fazendas da região. 

Não há serviço de coleta e tratamento de esgoto, sendo a fossa séptica a forma 

predominante de destinação do esgoto. Apesar da reivindicação da comunidade não existe 

pavimentação asfáltica nas ruas do Engenho das Lajes.  

Em relação aos serviços de saúde, existe uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A 

UBS possui uma estrutura física composta por 05 salas de atendimento, 01 copa, 03 

banheiros, 01 sala do ACS, 01 sala de espera de pacientes, 02 áreas de serviços. 

A UBS conta com 05 agentes comunitários, 01 enfermeiro, 01 atendente de 

recepção, 01 médico, 01 dentista, 02 técnicos de enfermagem, 04 vigilantes e 01 auxiliar 

de limpeza. 

No que concerne ao Centro Educacional Engenho das Lajes, embora tenha 

vivenciado avanços na sua estrutura física nos últimos anos, muito ainda há que se fazer 

para que se possa atender com a devida qualidade à população local. Entre as questões 

que precisam ser melhoradas para bem atender à comunidade escolar, podemos citar: 

Reforma do prédio e ampliação da escola com urgência, as salas de aula e o espaço 

físico, no geral, já não comportam com o devido conforto a grande demanda 

existente. 

Com a construção de uma nova Proposta Política Pedagógica da escola do campo 

e a necessária ampliação do espaço físico, educadores e comunidade em geral esperam 

pelas melhorias que visem oferecer aos estudantes um serviço educacional em melhores 

condições para o devido e merecido processo de ensino-aprendizagem. Pois, como já 

relatado, faltam a escola o apoio de espaços educativos com mais salas de aula, sala de 

multimeios, laboratórios, jardins, auditório e refeitório que atendam aos estudantes em 

período escolar e a comunidade nos fins de semana. 

Desta forma, urge um espaço escolar que esteja de acordo com a enorme demanda 

de solicitação de vagas. É importante ressaltar que a escola possui o mesmo espaço de 

trabalho, devidamente reconhecido pela Secretaria de Educação, desde 14/01/1966. 
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Embora uma família da comunidade tenha cedido um espaço provisório para uso da escola, 

faz-se necessária a regularização e os devidos investimentos por parte do Estado.  

No que diz respeito ao transporte para a escola, pode-se informar que há uma 

grande demanda de estudantes advindos das muitas chácaras, sítios e fazendas da região 

que chegam à escola utilizando-se de ônibus de linha e, no período noturno, ônibus fretado 

pela Secretaria de Educação. 

No que diz respeito às questões das atividades do Campo, o modelo produtivo 

estabelecido nesta região em geral caracterizou-se a partir do modelo tradicional de 

agropecuária, sendo essa a principal fonte de renda das famílias.  

Em entrevista realizada com responsáveis e estudantes adultos da escola, 

verificou-se que 38,49 % das famílias disseram ter como renda principal a atividade urbana. 

No entanto, 61,51 % informaram ter como principal fonte de renda familiar, os frutos do 
trabalho rural. 

Em outro questionamento aos entrevistados, sobre o local de residência 63,59% 

informaram residir em chácara; 5,64% em sítio; 6,15% em fazenda e 24,62% em lotes 

dentro do PUI (Parcelamento Urbano Isolado). 

Foi perguntado também para aqueles que trabalham no campo e de lá obtém sua 

renda, se exerciam a atividade em terra própria, sendo que 27,18% informaram que sim e 

72,82% informaram que não. 

Sendo questionado sobre a relação de trabalho no meio rural verificou-se que 

35,90% são caseiros; 0,51% meeiros; 17,95% são autônomos e 45,64% possuem outros 

tipos de vínculos empregatícios no campo.   

Quanto às plantas cultivadas, 33,85% disseram cultivar hortaliças; 7,18% grãos; 

24,10% frutas; 21,03 % verduras e 26,67% outros produtos agrícolas, sendo que neste 

quesito houve mais de uma resposta, pois a maioria produz mais de um produto. 

Procurando-se saber para qual finalidade se produz itens agrícolas, foi informado 

que 74,36% produzem para consumo próprio; 14,87% para venda e 10,77% para outros 

objetivos. 

Foi perguntado ainda, que tipo de adubo é utilizado, 61,54% diz utilizar adubo 

orgânico em suas plantações e 9,74% informaram utilizar adubo químico. 
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Questionados sobre a criação de animais, os resultados foram os seguintes: 

21,54% criam bovinos; 14,36% ovinos; 42,05% criam aves; 17,44% criam suínos; 20% 

criam peixes e 24,62% criam outros tipos de animais. 

Quando perguntado para qual finalidade os animais são criados, 13,33% 

informaram ser para venda; 70,26% para consumo próprio e 16,41% informaram criar os 

animais para outros objetivos.  

Percebe-se, pela pesquisa apresentada, que grande parte das pessoas em idade 

produtiva da Comunidade Escolar do Centro Educacional Engenho das Lajes, atuam em 

atividades do campo para manter ou ajudar a manter as respectivas famílias. 

Nesse sentido, a Proposta Pedagógica da Escola do Campo tem como princípios 

fundamentais o desenvolvimento do sujeito do campo e desfazendo o ideário popular de 

que conhecimento científico e acadêmico é restrito aos habitantes do meio urbano, 

promovendo o resgate da cultura camponesa e a valorização dos conteúdos e 

conhecimentos existentes dessa comunidade nas atividades cotidianas. Também norteiam 

a Escola do Campo a gestão democrática, por meio de mecanismos de participação coletiva 

de toda a comunidade, a democratização do acesso à Terra, conforme previsto na 

Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo para a Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal.  

O Centro Educacional Engenho das Lajes, é uma escola do campo, pois atende 

em sua maioria uma densa comunidade rural. Assim, deve ter autonomia para elaborar a 

sua Proposta Política Pedagógica como sendo de uma escola do campo, respeitando a 

diversidade advinda do campo em que se situa e oferecendo um ensino verdadeiramente 

significativo aos seus discentes. 

O Decreto Federal nº 7.352/2010, em seu artigo 1º, § 1º, inciso II diz que: 

“Escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela 
situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a 
populações do campo.” 
 

Com o conceito retirado do Decreto acima, entende-se que a formação da 

identidade da Escola do Campo, vem dos seus sujeitos, ou seja, os estabelecimentos 

educacionais situados em distritos ou na periferia das cidades e municípios brasileiros que 

têm identidade rural por conta dos alunos que recebem, são escolas do campo e devem ter 

uma proposta pedagógica que reflita essa realidade. Sendo que, a partir daí, todos os 

mecanismos de direito de uma escola do campo devem ser cedidos e exercidos por ela. 
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Série1; 
Perímetro 
Urbano; 

75,61%; 76%

Série1; 
Área 
rural; 

24,39%; 
24%

Onde mora

Perímetro Urbano Área rural

Somente assim, a educação oferecida por estas instituições alcançarão os reais objetivos 

que pretendem, pois esses estão inseridos na realidade fática. 

A resolução Nº 1/2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal, o Currículo 

em Movimento para a Educação Básica (Lei 4.751/2012) e o Plano Distrital de Educação 

(PDE), em sua Meta 8, vão ao encontro da legislação federal em relação ao defenderem o 

direito à educação do campo, promovendo o desenvolvimento integral dos sujeitos do 

campo. 

Conforme previsto nos marcos regulatórios, o CED Engenho das Lajes tem o 

desafio de manter sua identidade como escola do campo, oferecendo propostas 

pedagógicas que atendam aos interesses e à realidade da sua comunidade. 

 

3.2. Aplicação do questionário socioeconômico 

 

Com o objetivo de identificar a situação socioeconômica da comunidade do 

Engenho das Lajes foi aplicado um questionário socioeconômico para a melhor 

compreensão da realidade local. Esse questionário ajudou o CEDEL a construir um espaço 

de escuta sensível, bem como elaborar um plano de ação que corrobore com os objetivos 

e anseios da comunidade e a implantação de práticas pedagógicas para a construção de 

aprendizagens significativas. 

Apresentamos a seguir, os gráficos que trazem a luz nossa comunidade e nossos 

estudantes: 
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Com base nas tabulações feitas, podemos verificar, por uma análise mais minuciosa, 

que a comunidade do Engenho das Lajes, ao mesmo tempo em que caminha pelo 

crescimento das demandas sociais, apresenta uma dificuldade para interagir com os 

instrumentos que essa mesma sociedade moderna lhes oferece. Observamos que os 

estudantes e suas famílias têm a escola como base social, contudo ainda não se 

apropriaram de forma efetiva para que dela possam extrair o alicerce necessário do 

caminhar educativo/social que se faz urgente na vida desses sujeitos. As interações com 

os meios tecnológicos passam pela aquisição de ferramentas comumente usadas pelas 

classes mais populares, como as televisões e os aparelhos celulares. Tem sua trajetória 

social marcada pela participação em grupos e espaços religiosos. A maioria dos pais e 

mães respondentes se apresentou como “desempregados e donas de casa”, contudo 

podemos perceber muitos trabalhadores informais, profissionais que trabalham por conta 

própria. A comunidade que frequenta a escola no turno diurno, ainda não vê a escola como 

espaço de excelência e aponta sugestões para que o cotidiano e o atendimento escolar 

possam crescer de forma mais efetiva. 

 

3.2.1 Perfil socioeconômico dos estudantes atendidos na EJA e Ensino Médio regular 
– Noturno do CEDEL  

 

Foram aplicados questionários de respostas objetivas a todos os estudantes 

presentes (cópia anexa do questionário e dos gráficos das respostas). As questões foram 

elaboradas com o objetivo de levantarmos informações acerca da realidade 

socioeconômica atualizada de nossos estudantes e, também para identificarmos as suas 

opiniões e avaliações acerca do atendimento prestado pelo CEDEL e as propostas de 

temas para serem considerados nos planejamentos dos projetos pedagógicos. Foram 

registrados um total de cento e oitenta e dois questionários respondidos pelos alunos. 

As principais informações geradas a partir das respostas dos questionários que 

merecem registro face aos objetivos do levantamento dos dados foram as seguintes: a 

maioria dos estudantes apresenta na faixa etária de 15 a 17 anos (34,5%) e na faixa etária 

de 18 a 24 anos (32,8%). Na faixa entre 25 a 40 são 16,4% e na faixa de mais de 40 anos 

também encontra-se 16,4% deles. Constatamos a partir das respostas que a maior parte 

dos alunos do primeiro segmento encontra-se nas faixas entre 25 a 40 anos ou mais de 40 

anos. Já os estudantes do segundo e terceiro segmentos, em sua maior proporção, se 
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encontram nas faixas de 15 a 17 anos ou entre 18 a 24 anos. Quanto ao estado civil, 80% 

se declararam solteiros; 17,2% são casados e 2,8% são divorciados. 

Na pergunta se possuem filhos, 66.9% responderam que não possuem; 9,3% 

possuem um filho e 19,8% possuem três filhos ou mais. 

Local de residência: 62,9% responderam que moram nas áreas das chácaras no 

entorno da escola e 37,1% moram no próprio Engenho das Lajes. Sendo que 61,8% 

chegam à escola através dos ônibus escolares e 33,5% chegam a pé. 

As moradias dos estudantes apresentam-se no gráfico de respostas assim: 59,1% 

responderam que a sua moradia é própria; 23,2% residem em moradias cedidas por 

terceiros e 15,2% em moradias alugadas.  

A renda média familiar é de até um salário mínimo para 62,5% dos estudantes; de 

dois até três salários mínimos para 30,9% e acima de três salários mínimos para apenas 

6,5%. Percentuais apresentados nas respostas nos informam que mais da metade do total 

dos alunos vivem numa situação de baixa renda familiar e de carência financeira, portanto 

pode-se concluir que necessitam de atendimento dos órgãos governamentais nas áreas da 

educação pública, saúde e de outros projetos sociais e até assistenciais. As respostas para 

a pergunta: “A família participa de algum programa social?” reforça a conclusão anterior, 

uma vez que 21,4% dos alunos responderam que sim, recebem o programa social Bolsa 

Família. 

Na pergunta sobre quanto tempo ficaram fora da escola antes de fazerem a matrícula 

no CEDEL, 42,6% dos alunos responderam que foi por mais de dez anos. Nos questionários 

dos alunos do primeiro segmento, mais de 90% deles marcaram esta resposta (mais de 10 

anos). Respostas para os que ficaram sem estudar por mais de cinco anos foi de 12,2%; 

por até três anos 17,4% e por até um ano 27,8%. 

Alunos que utilizam computador são apenas 39,4%, já o número dos que têm acesso 

à internet é bem maior: 83,1%.  Quando perguntados se a leitura faz parte das atividades 

da família, apenas 36,8% responderam que sim. 

Quanto à origem geográfica dos alunos, 49,7% responderam que são originários de 

Brasília e o restante vieram de outros Estados da Federação. Os Estados mais citados 

foram alguns da região Nordeste: a Bahia, o Ceará, o Piauí e a Paraíba. Também vieram 

de São Paulo, Minas Gerais e de Goiás. 

Uma pergunta importante do questionário foi como o aluno do CEDEL avalia o 

trabalho da escola. E para nossa satisfação, boa parte considera o trabalho bom ou 
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excelente. 45,5% avaliam como bom; 34,1% como excelente e 20,5% avaliam que o nosso 

trabalho precisa melhorar. Dentre os que responderam no que precisa melhorar, os 

problemas mais citados foram a estrutura física da escola, como a necessidade de uma 

quadra de esportes para a prática da Educação Física e o lanche. 

Para ouvirmos os alunos na sua expectativa quanto a temas relevantes que podem 

ser desenvolvidos e debatidos em projetos pedagógicos, perguntamos qual tema eles 

sugerem. E responderam assim: profissões – 42,9%; projeto de leitura – 35% (praticamente 

todos os alunos do primeiro segmento marcaram esse tema); meio ambiente – 12,3% e 

cidadania – 9,2%. 

 

4. Função Social 

 

Assegurar um ensino de qualidade, formando cidadãos críticos, conscientes e 

participativos, capazes de interagir e intervir na realidade. Ser espaço de conhecimento, 

cultura, pesquisa e criatividade, onde o aperfeiçoamento constante favoreça o 

aprimoramento da formação pedagógica e técnico-científica, de forma a responder às 

necessidades emergentes da sociedade. 

A escola dá ênfase especial aos valores e atitudes universais, destacando-se 

igualdade, a solidariedade,o respeito, a honestidade, a dignidade, a consciência 

socioambiental e a justiça. Também são trabalhados: disciplina, compromisso ético, 

humildade, amor, perseverança, companheirismo, respeito à diversidade e cooperação. 

O CED Engenho das Lajes, por ser uma escola do/no campo se preocupa em olhar 

pela história da educação em termos de programas e políticas públicas para o campo, o 

que permite uma tomada de consciência e um posicionamento do lugar que se ocupa nesse 

cenário de luta por uma sociedade igualitária, que se coloca a favor da fixação do homem 

no campo, se esforçando para diminuição do êxodo rural e consequente inchaço dos 

grandes centros urbanos e aumento da pobreza e marginalização da sociedade, a favor 

dos interesses do campesinato, ocupando a escola um papel fundamental, na construção 

de uma educação popular pautada em uma prática social, nos valores e princípios dos 

próprios sujeitos participantes desse processo. Assim, a escola, enquanto instituição de 

construção do conhecimento, não é apenas um espaço físico de reprodução de um saber 

pedagógico, e sim, um ambiente de interação e troca dinâmica e contínua de experiências, 

de um trabalho coletivo da transformação da história e da cultura do país. 
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5. Missão da Unidade Escolar 
 

Promover uma educação de qualidade, marcada pela excelência acadêmica e pela 

formação integral do estudante, desenvolvendo sua autonomia como sujeito social, por 

meio de valores como respeito, responsabilidade, dignidade, solidariedade e tolerância, 

contribuindo para uma sociedade mais equitativa e fraterna. 

 

6. Princípios norteadores  
 

Baseada na Teoria Interacionista, a pedagogia crítico-social dos conteúdos norteia os 

trabalhos pedagógicos em toda escola. No que diz respeito à Educação, esta teoria busca 

possibilitar a síntese, levando o aluno a adquirir uma visão mais clara e unificadora da 

sociedade, partindo do senso comum ao senso crítico. Segundo ela, a escola deve garantir 

a apropriação dos conteúdos escolares e a socialização, favorecendo a democratização da 

sociedade, por meio da participação ativa e organizada do sujeito. Defende um ensino de 

qualidade para todas as camadas sociais, pois considera o homem-cidadão como sujeito 

ativo na educação. O conhecimento deve ser contínuo (estar ligado às experiências dos 

alunos) e ultrapassar as pressões da ideologia dominante, resultando nas trocas entre o 

sujeito e o meio social, sendo o professor o mediador desse processo. 

 A Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos busca construir uma teoria pedagógica a 

partir da compreensão da nossa realidade tanto histórica como social. O cotidiano é o ponto 

de partida para a superação. Prepara o indivíduo para a participação ativa na sociedade. 

Os conteúdos são aqueles culturais, universais, incorporados pela humanidade, sendo 

sempre avaliados à frente das realidades sociais. Usa as técnicas de dirigir a pessoa a sua 

própria experiência, para que ela possa estruturar-se e agir. O ponto de partida e de 

chegada do processo educativo é sempre a prática social (Aranha, 1996).    

 O principal articulador da Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos é Dermeval 

Saviani. Em sua concepção, Saviani diz que: “Uma educação que seja adequada aos 

interesses da maioria, aos interesses daquele grande existir ou não da sociedade brasileira, 

explorado pela classe dominante”.  E não a uma educação que seja reprodutora da situação 

que esteja em vigor (Saviani, apud Mercado, 1986).  
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 Levando em consideração que a tarefa primordial da escola é a difusão dos 

conhecimentos, através de conteúdos vivos e concretos, portanto, indissociáveis da 

realidade social, desenvolvendo nosso trabalho por meio da prática interdisciplinar que 

serão planejados pelos professores em um nível geral e também em reuniões de grupos 

por anos. 

 Nas reuniões pedagógicas, teremos a oportunidade de discutir a importância de 

determinados conteúdos, a fim de priorizar os que são fundamentais, buscando técnicas e 

formas de aplicá-los de modo mais significativo e integrado à realidade dos alunos. Caberá 

ao professor organizar e planejar as situações de ensino e aprendizagem em sua sala de 

aula e a escola fará um planejamento anual com a participação de todos os professores, 

nesse planejamento serão estabelecidos alguns projetos que serão desenvolvidos ao longo 

do ano letivo em cada modalidade.  

 Dentro da proposta da metodologia escolhida pela escola destacam-se algumas 

ações que nos levarão a transformar nossos planos em realidade, que é o processo de 

escuta sensível dos estudantes. 

 A prática educativa da escola visa uma compreensão científica e filosófica da 

realidade em que se vive, através da prática social, com momentos de aprendizagem, com 

oportunidade de refletirem sobre si mesmo e o mundo, buscando as transformações a 

serem alcançadas. Visa também colaborar na formação do educando em sua totalidade, 

incentivando a busca do conhecimento, da cidadania, da criticidade e dos valores morais.  

 Por meio da interdisciplinaridade, buscaremos padrões mais altos de qualidade, com 

conteúdos mais significativos e integrados. Este conhecimento estará vinculado às 

necessidades, finalidades e realidade do educando e da sociedade tendo como suporte os 

professores.  Para isso, partiremos dos seguintes princípios: 

● O conhecimento se constrói a partir de conhecimentos anteriores; 

● O conhecimento se dá no sujeito por sua ação sobre o objeto; 

● Os sujeitos aprendem em tempos diferentes e na interação com o objeto de 

estudo; 

● O conhecimento se dá por aproximações sucessivas e não de uma só vez; 

● Aprender consiste em adquirir capacidades de analisar, decompor e recompor, 

aplicando a síncrese, a análise e a síntese; 

● O sujeito, diante de uma situação problema, elabora hipóteses explicativas e as 

rompe através da formação de novos esquemas mentais; 

● O aluno não aprende na reprodução e na passividade. 
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 Quanto à relação professor-aluno, acredita-se que o papel do professor é 

insubstituível, mas acentua-se a participação do aluno no processo. O aluno, com sua 

experiência imediata num contexto cultural, participa da busca da verdade, ao confrontá-la 

com os conteúdos expressos pelo professor. Este por sua vez não se contentará em apenas 

satisfazer necessidades e carências, buscará despertar outras necessidades, acelerar e 

disciplinar métodos de estudo, exigir o esforço do aluno, propondo conteúdos e situações 

compatíveis com suas experiências de vida, para que o aluno construa sua aprendizagem 

participando de forma ativa. 

 O trabalho a ser realizado durante a Educação Infantil até o Ensino Médio deve 

organizar-se de forma a possibilitar que os alunos sejam capazes de: 

● Compreender o conceito de justiça baseado na equidade e sensibilizar-se pela 

necessidade da construção de uma sociedade justa; 

● Adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, respeito esse 

necessário ao convívio numa sociedade democrática e pluralista.      

 O grupo de professores considera fundamental o trabalho e a vivência dos valores, 

pois em muitos momentos nossa cultura valoriza muito mais o ter do que o ser e em 

consequência disso, temos uma desvalorização das questões humanas e uma inversão de 

valores. 

 Julgamos que os valores façam parte da essência humana e sua importância precisa 

ser despertada e semeada dentro de cada ser, justamente porque são eles, os valores, que 

motivam e enriquecem a nossa vida e nos ajudam a estabelecer relações e vínculos 

positivos em relação a nós mesmos e aos outros.        

 Desta forma, oportunizando momentos de aprendizagem, vivência e integração, para 

que todos os membros da escola experimentem vivências de harmonia consigo e com os 

outros, como instrumento de sustentação. Experiência assim é que torna a escola um 

laboratório de experimentações fundamentais para a nossa vida. 

 Por esse motivo, os valores serão trabalhados de forma interdisciplinar e transversal, 

dentro de um percurso metodológico de escuta, desenvolvidos ao longo do ano letivo, de 

acordo com as sugestões dos membros da escola.  Os principais valores a serem 

trabalhados são: amor, solidariedade, responsabilidade, respeito, organização, união, 

compreensão, participação, igualdade e fraternidade. 
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7. Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens 

 

7.1. Objetivo Geral 
 

 Oferecer Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), Ensino 

Médio e Educação de Jovens e Adultos, com qualidade acadêmica, construindo 

conhecimentos de forma democrática e participativa, visando o domínio de habilidades 

cognitivas, afetivas, valores e atitudes para a formação e sucesso do futuro cidadão ou do 

cidadão em formação. Propor de acordo com a Resolução 02 do CNE/ CEB, de janeiro de 

2012 em seu artigo 5º, uma “ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos 

construídos pela sociedade, expressando-se por práticas escolares que se desdobram em 

torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, 

articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de 

suas identidades e condições cognitivas e socioafetivas.” 

 

7.2.Objetivos Específicos 
 

▪  Levar o aluno a perceber-se integrante e agente transformador da sociedade, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente 

para a melhoria das relações sociais; 

▪ Reestruturar o trabalho pedagógico, articulando os anos e disciplinas do currículo 

buscando interdisciplinaridade de forma que a aprendizagem ocorra de forma 

significativa e realista; 

▪ Contemplar um estudo da sua própria realidade para levantamento de necessidades 

específicas, que não se limitem, apenas aos aspectos físicos da Escola, mas as 

relações interpessoais e aos objetivos que pretende alcançar; 

▪ Exercitar a democracia e a cidadania, por meio do movimento de ação-reflexão-

ação, buscando a participação e o comprometimento do grupo, traçando metas e 

alcançando objetivos. 
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8. Fundamentos Teórico-metodológicos 
 

Sabendo que para a construção do Projeto Político Pedagógico é necessária a 

organização de um instrumento que dê garantia de voz aos sujeitos do contexto educativo 

e que transpareça de forma fidedigna as ideias, os desejos e as propostas vindas dos 

estudantes, se fez imprescindível a organização de uma proposta de Sequência Didática 

que provocasse nesses sujeitos a reflexão do seu cotidiano e das suas aprendizagens.  

 

Os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal orientam que “os conteúdos científicos devem se organizar em torno de uma 

determinada ideia ou de eixos, que devem estruturar o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido por professores(as) e estudantes nos tempos e espaços escolares em todas 

as etapas e modalidades de ensino articulados aos projetos político-pedagógicos das 

escolas (BRASIL, 2009)”. 

 

Papel Social e Currículo 
 

No mundo globalizado atual observa-se cada vez mais através das redes 

tecnológicas o fácil acesso ao conhecimento científico e histórico acumulado, e, como não 

poderia deixar de ser, passa-se a se questionar, especialmente entre os professores, qual 

a real necessidade ou a razão da existência da própria escola. O conhecimento 

“democratizado” torna-se pertencente ao dia-a-dia de todos e onde os jovens têm o 

domínio. A escola não é mais a única e pura transmissora de conhecimento. Esta condição 

tornou obsoleta a escola tradicional, sendo imperativo mudanças de concepção no 

processo ensino-aprendizagem, com a utilização cada vez mais intensa de novas 

tecnologias nas práticas pedagógicas. 

É de se esperar, portanto, que tal aspecto provoque angústia e conflitos, 

principalmente aos professores, e afetam diretamente a qualidade do processo ensino-

aprendizagem.  

Redefinir o papel da escola torna-se fundamental neste processo. A escola continua 

desempenhando papel fundamental na construção do ser humano cidadão. Papel 

fundamental no desenvolvimento de um povo. Pois, de acordo com Paulo Freire, “a 

educação por si só não muda a sociedade, mas com certeza sem ela também não ocorrerá 

transformação.” 
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Questiona-se, portanto, qual o papel social da escola, pois ensinar é um ato social, 

por mais que aprender dependa do interesse do indivíduo em interagir neste processo. 

Pensar em uma nova concepção crítica e pós-crítica para uma nova prática docente 

integrada a um mundo de diversidade tecnológica e conhecimento intenso e em constante 

transformação e evolução é primordial para um bom trabalho pedagógico e para refletir o 

que deve ser o papel social da escola atual. 

O processo educativo não acontece de forma passiva. Os sujeitos participantes são 

pensantes, e dessa forma transformam o que pensam e o que conhecem. Este processo 

envolve os participantes de forma que se faça das experiências pessoais e sociais 

caminhos para a formação humana. 

No processo educativo é possível que aconteça algo semelhante, no momento que 

os sujeitos interagem, há autotransformação, em que o objeto dessa transformação é o 

próprio conhecimento, presente também no interior do sujeito construído historicamente. 

Ele se altera, se modifica, se reconstrói e constrói como sujeito envolvido nesse processo 

educativo, alterando também a sociedade ao redor. 
“Em um sistema de ensino, as aspirações de uma sociedade transformam-se em 
princípios, em objetivos educacionais que orientam a essência da formalização da 
Educação: o currículo. Assim, o currículo escolar é o retrato das escolhas não 
neutras de determinada parte da sociedade que define quais 
conhecimentos/saberes socialmente construídos deverão ser disponibilizados para 
os estudantes de todos os níveis, etapas e modalidades de escolarização.” (PPP 
Carlos Mota, p. 124) 
 

Dessa forma, de acordo com o PPP Carlos Mota (p. 124, 125), “Nesse processo, 

alguns questionamentos se fazem presentes: o que se ensina? Para quem se ensina? O 

que se aprende? O que se faz com o que se aprende na escola? Quem ensina? Quem 

aprende? Quais as intenções expressas no currículo escolar? Como a comunidade 

compreende e implementa o currículo? Qual a temporalidade de um currículo? 
[...] ao pensar nesses questionamentos e na temporalidade do currículo, assume 
que o sistema educacional é constituído por pessoas, para pessoas que precisam 
exercer seus direitos, a solidariedade, tendo como grande desafio da educação do 
presente a transformação da realidade educacional. (PPP Carlos Mota, p. 124) 

 

9. Organização Curricular 

 

Santomé (1998) ressalta que uma organização curricular mais integrada deve se focar 

em temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e em constante renovação, dada 

a plasticidade da sociedade: necessidades, descobertas, possibilidades e inquietudes. Por 

isso, a necessidade de que tenhamos eixos para o trabalho.  
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Nessa perspectiva, atribui-se ao currículo o significado de construção social que 

possibilita o acesso do estudante aos diferentes referenciais de leitura de mundo, às 

vivências diferenciadas, à construção e reconstrução de saberes específicos de cada 

etapa/modalidade da Educação Básica, bem como conteúdos organizados em torno de 

uma ideia, um eixo integrador. “Isso favorece o desvelamento dos interesses individuais e, 

ao mesmo tempo, coletivos e das especificidades de cada uma das etapas/modalidades da 

Educação Básica em uma articulação que indicará um referencial para o trabalho 

pedagógico a ser desenvolvido por professores e por estudantes articulado ao eixo 

integrador.” (PPP Carlos Mota, 2013) 

A organização curricular do CED Engenho das Lajes tem como base Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) eno Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, além de atender às Diretrizes Pedagógicas da Educação 

Básica do Campo para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que considera o 

estudante como um ser original e criativo, que aprende na vida social e no espaço escolar, 

que tem potencialidade e necessidade de interagir e de refletir sobre a diversidade do 

conhecimento humano, que tem direito de ter acesso ao conhecimento na sua 

complexidade do saber escolar e que é um produtor de cultura. 

 A organização de métodos de ensino parte do diagnóstico feito pelo professor, dos 

conhecimentos organizados dos componentes curriculares e dos domínios prévios dos 

estudantes. Destaca-se, ainda, a obrigatoriedade de inclusão dos conteúdos referentes à 

História e à Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que 

devem ser ministrados no contexto de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 

Arte, Literatura e História Brasileira; o tema Serviço Voluntário, trabalhado de forma 

interdisciplinar, de acordo com o Decreto nº 28.235, de 27 de agosto de 2007 (DODF de 

28/ 08/07); o conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, preconizados 

pela Lei 11.525, de 25 de setembro de 2007, que acrescenta o § 5º ao Art. 32 da Lei 

9.394/96, de 20 de dezembro de 2006; os conteúdos de direito e cidadania, previstos pela 

Lei Distrital nº 3.940, de 2 de janeiro de 2007; dentre outros temas que são desenvolvidos 

transversalmente por todos os componentes curriculares. 

O Ensino Religioso, regulamentado pela Lei 9.475, de 22 de julho de 1997, que dá 

nova redação ao Art. 33 da LDB e, no Distrito Federal, pela Lei 2.230, de 31 de dezembro 

de 1998, compõe a Parte Diversificada do Currículo, sendo obrigatória a sua oferta pela 

instituição educacional e a matrícula facultativa para o aluno. Constitui componente 

curricular dos horários normais da instituição educacional e é parte integrante da formação 
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básica do cidadão, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa, sendo vedadas 

quaisquer formas de proselitismo. 

Ancorados nas análises feitas das falas e dos registros dos estudantes, buscamos 

aqui apontar um caminho (passível de apontamentos e contribuições) que nos ajude a 

sobrepor dois grandes EIXOS de trabalho para uma organização mais significativa, do 

ponto de vista das aprendizagens, dos conteúdos que serão explorados nas áreas do 

conhecimento, pelos professores. 

Podemos perceber, nas linhas anteriores, que os estudantes centraram suas 

perspectivas de mundo, sociedade e aprendizagem nos eixos norteadores NATUREZA E 

SOCIEDADE, CUIDADO CONSIGO E COM O OUTRO, LINGUAGEM CORPORAL e 

PROPOSIÇÕES PARA O ESPAÇO EDUCATIVO. Nesse sentido, propõe-se um trabalho 

que faça uma trilha entre a NATUREZA e a FRATERNIDADE, tendo em vista que, nas 

demandas elencadas, as questões com o meio ambiente e com as relações interpessoais 

foram reafirmadas na maioria dos registros dos estudantes. 

Nessa perspectiva, a proposição de projeto base para o norte do PPP seja a 

Natureza e Fraternidade, partindo de uma concepção de imersão no ambiente natural onde 

os estudantes vivem, com o entendimento de sua participação na preservação desse meio 

em conjunto com “o outro” - sujeitos de solidariedade na construção do protagonismo social.  

Na perspectiva dos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento, cabe 

ressaltar que, 

[...] pensar a aprendizagem perpassa por compreender o(a) estudante como um 
sujeito complexo, que constrói hipóteses e que, para ir ao encontro de seu 
pensamento, importa acolhê-lo, para trazer situações didáticas e pedagógicas de 
intervenção contribuindo no sentido de que repense o próprio pensamento nem a 
mais, nem a menos daquilo de que é capaz (VIGOTSKY, 2001). Um trabalho com 
esse direcionamento instaura a possibilidade de um compromisso articulado com 
todos os sujeitos envolvidos, além de gerar cumplicidade e envolvimento na 
conquista da produção desses saberes. Portanto, pautados nessa lógica e na busca 
por favorecer a interdisciplinaridade, a prática da contextualização e do que é 
significativo, é possível ir ao encontro do processo e da construção de novas 
aprendizagens. (Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2014).  

 

Assim, se faz imprescindível a (re)organização dos caminhos já inscritos no PPP, 

bem como sua revisão para adentrar esse universo surgido por meio das escutas, pois, 

como nos alerta Saviani (2008) “[...] a não definição de pontos de chegada contribui para a 

manutenção de diferentes patamares de realização, e, portanto, manutenção das 

desigualdades”. 
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Todo movimento criado para as escutas, bem como os registros que delas saíram, 

evidenciam que a prática pedagógica e administrativa do CEDEL requer um caminho que 

mostre aos estudantes os valores universais urgentes para a vida em uma sociedade 

diversa e que, ao mesmo tempo, os coloquem imersos no universo da ciência apreendendo 

o mundo natural, interagindo com ele e participando como protagonistas das mudanças 

sociais emergentes. 

Assim, o Projeto Político Pedagógico do CEDEL tem como projeção pedagógica o 

“SOMAR – SOLIDARIEDADE, MEIO AMBIENTE e RESPONSABILIDADE”, uma 

construção pedagógica que alicerça o objetivo principal de incluir os professores e 

estudantes em um movimento sociocultural na busca de soluções para as principais 

demandas encontradas no meio social em que estão inseridos, sob o alicerce dos 

conhecimentos históricos em conjunto com a dinâmica das ações fraternas e dos valores 

universais da humanidade.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Eixos elencados para o trabalho pedagógico. 
Eixo Meio Ambiente: TEMAS POR BIMESTRE  

 

1º BIMESTRE – Água / Alimentação Saudável. 

2º BIMESTRE – Coleta seletiva do lixo – lixo produzido também na escola. 

3º BIMESTRE – Flora do cerrado – plantas nativas do cerrado. 

4º BIMESTRE – Fauna do cerrado – animais do cerrado. 
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 Eixos Solidariedade / Responsabilidade: 

● Criação de um grupo com os alunos ditos “indisciplinados”, para que eles sejam 
agentes da solidariedade. 
 

● Ações ancoradas com a proposta de trabalho do SOE/EEAA 
 

10. Organização do Trabalho Pedagógico 

 

O CED Engenho das Lajes, como única escola da região, para atender à demanda 

e assegurar educação a todos, possui uma organização heterogênea, passando pelo 

Ensino Fundamental, organizado em ciclos; Ensino Médio, nas modalidades 

semestralidade e NEM (Novo Ensino Médio); além da EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

tradicional presencial, atendendo seus três segmentos. O trabalho em ciclos é realizado na 

Educação Infantil, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. O Novo Ensino Médio 

foi implantado para a 1ª série diurno no ano letivo de 2022, já o Ensino Médio Noturno está 

estruturado na semestralidade. A Educação de Jovens e Adultos é atendida no noturno, já 

que a maioria dos estudantes dessa modalidade trabalha durante o dia. 

 
10.1. Educação Infantil 
 

Nesta Instituição Educacional é ofertada a Educação Infantil, tendo seu enfoque de 

trabalho baseado no Art. 29 da LDB que preconiza “o desenvolvimento integral da criança 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade'', devendo cumprir duas funções indispensáveis e indissociáveis: 

educar e cuidar. 

Segundo o Currículo de Educação Básica do Distrito Federal a Educação Infantil, 

deve possibilitar: 

● A construção da identidade e da autonomia; 

● A ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo. 

● O protagonismo infantil por meio da participação ativa das 

crianças. 
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10.2. Ensino Fundamental 
 

O Ensino Fundamental destina-se à formação da criança e do adolescente, 

objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades como elementos de 

autorrealização e exercício consciente da cidadania plena.  

Segundo as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, é durante os primeiros anos de escolarização que o aluno tem a oportunidade de 

vivenciar experiências significativas de aprendizagem. O aluno adquire experiências e 

amplia sua estrutura mental e emocional, apropria-se de maneiras novas de pensar e 

agrega valor ao seu estilo de resolver problemas e compartilhar a afetividade. Além disso, 

aprende a utilizar estratégias metacognitivas e desenvolve habilidades cada vez mais 

refinadas ao longo do percurso escolar. Ele se prepara para exercer sua autonomia em 

direção a tarefas sociais e afetivas que o conduzirão à juventude bem-sucedida e à vida 

adulta de sucesso. Durante o percurso no Ensino Fundamental, o aluno tem a oportunidade 

de se conhecer e de conhecer o outro em espaços de socialização próprios dessa fase de 

desenvolvimento, de fazer escolhas, fortalecer sua autoestima e sua subjetividade, além de 

manifestar seus desejos e de alcançá-los de forma proativa – conquista própria do 

conhecimento adquirido. Enfim, o que o aluno constrói durante esses anos de escolarização 

será a expressão de seu talento, de sua criatividade e de sua capacidade de realização. A 

LDB, em seu Art. 32, com a redação dada pela Lei nº 11.274/2006, afirma que o Ensino 

Fundamental, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

● O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

● A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

● O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

● O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

No CED Engenho das Lajes, o Ensino Fundamental de oito anos, desde 2008, foi 

substituído gradativamente para o Ensino Fundamental de nove anos até o ano de 2016, 

conforme orientações da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal.  

Dessa forma, em 2018, a escola funcionará com turmas do 1º ao 9º anos do Ensino 

Fundamental de nove anos. 



 

40 
 

10.2.1 Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 

O Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) tem a dimensão positiva de promover a 

progressão continuada do processo de aprendizagem, além de possibilitar a organização 

de um tempo maior e mais flexível para o desenvolvimento das competências que a criança 

precisa construir. No entanto, a organização do tempo e do espaço escolar não se dá 

automaticamente com a implantação do BIA, como também não é garantia de qualidade do 

processo de alfabetização. É preciso adotar outras medidas e estratégias que promovam o 

alcance dos objetivos propostos. 

Assim sendo, a discussão sobre rendimento, acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento do aluno será tema de discussão e reflexão por parte dos docentes e para 

isso o espaço da coordenação coletiva será privilegiado. Outra medida que se tornará 

necessária é a criação de projeto interventivo para amenizar problemas de aprendizagens 

surgidas ao longo do desenvolvimento do aluno no Bloco. 

10.2.2 Ensino Fundamental - 4º e 5º anos  

Nesta etapa, é de se esperar que os alunos já tenham incorporado a rotina escolar, 

atuem com maior independência e dominem uma série de conhecimentos. Entretanto, é 

importante destacar que, apesar desses avanços as generalizações são ainda bastante 

elementares e estão ligadas às possibilidades de observar, experimentar, lidar com 

representações sem chegar, todavia, a uma formalização de conceitos. Dessa forma, é que 

o currículo do Ensino Fundamental das séries iniciais apresenta como eixo integrador a 

Alfabetização/Letramento/Ludicidade, que perpassa todos os componentes curriculares. 

Em face dessa característica, o trabalho pedagógico realizado no 4º e 5º ano (2º bloco do 

1º ciclo), prossegue pautado nos princípios teórico-metodológicos propostos para o Bloco 

Inicial de Alfabetização no que tange: ao letramento; à ludicidade; à formação continuada 

dos professores; à avaliação formativa dos alunos, a partir da qual podem ser realizados 

reagrupamentos e elaborados projetos interventivos; bem como ao desenvolvimento das 

quatro práticas de alfabetização (leitura e interpretação, análise linguística, sistematização 

para o domínio do código e prática de produção de textos). 

10.2.3 Ensino Fundamental – Anos finais. 

A organização curricular no Ensino Fundamental – Anos Finais tem como principal 

finalidade ampliar o conjunto de competências e habilidades adquiridas pelos alunos ao 

longo dos cinco primeiros anos de escolarização, no sentido de aprofundar conhecimentos 

relevantes e introduzir novos componentes curriculares que contribuam para a formação 

integral. No que confere à organização da matriz curricular do Ensino Fundamental, essa 
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concentra os conteúdos mínimos em três grandes áreas do conhecimento: Linguagem, 

Código e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte, 

Educação Física); Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Matemática, 

Ciências Naturais); Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia). A 

constituição dos saberes relaciona princípios e operacionalizações, teoria e prática, 

planejamento e ação, norteando-se pelos princípios éticos e morais em que estão 

consubstanciadas as relações sociais, as do mundo do trabalho e as de convivência com o 

meio ambiente. 

Para que se efetive um trabalho, no qual professores e alunos tenham autonomia, 

possam pensar e refletir sobre o seu processo de construção de conhecimentos e tenham 

acesso às novas informações, devem ser observadas questões fundamentais e específicas 

dessa etapa em que, segundo os pressupostos piagetianos, os alunos passam 

gradativamente do estágio operatório-concreto para o pensamento formal. Com isso, cabe 

aos professores proporem questões e atividades em que os agentes do processo de ensino 

e de aprendizagem possam dialogar, duvidar, discutir, questionar, compartilhar 

informações, abrindo espaço para as transformações, para as diferenças, para as 

correções, para as contradições, para a colaboração mútua e para a criatividade. 

 

10.3 Ensino Médio 
 

 A organização do Ensino Médio nos anos de 2022 e 2023 será marcada pela 

transição do sistema da semestralidade para o Novo Ensino Médio. No caso do CED 

Engenho das Lajes, em 2022, a oferta do Ensino Médio organizado na semestralidade será 

no noturno, já o Novo Ensino Médio será ofertado no turno vespertino (1ª série). 

  

10.3.1. Semestralidade 

  

De acordo com as Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (Resolução CEB nº 2 de 

30/01/2012), Art. 7º: “A organização curricular do Ensino Médio tem uma base nacional 

comum e uma parte diversificada que não devem constituir blocos distintos, mas um todo 

integrado, de modo a garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a todos 

os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade e as características 

locais e especificidades regionais”. 
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Organiza-se nesse contexto, portanto, uma proposta de organização curricular a 

partir dos seguintes eixos: Diversidade, Cidadania, Sustentabilidade e Aprendizagens, 

sendo elementos integradores a Ciência, a Tecnologia, a Cultura e o Mundo do Trabalho.  

Os multiletramentos assumem uma perspectiva de abordagem dos conteúdos 

extremamente importante na formação dos estudantes, pois favorecem o empoderamento 

desses jovens na perspectiva de uma participação ativa na “sociedade do conhecimento”, 

caracterizada pela circulação de um grande e diversificado volume de informações.  

“Proporcionam maior grau de autonomia e ampliam as condições para o exercício 

da cidadania e, consequentemente, para o desenvolvimento da nação.” (Currículo em 

Movimento, p. 14, 15). 

No CED Engenho das Lajes, o Ensino Médio nessa modalidade será organizado da 

seguinte forma: Bloco I - 1º ano/2º A; Bloco II – 2º B/3º ano, todos ofertados no noturno. 

 10.3.2. Novo Ensino Médio 

O Novo Ensino Médio é instituído pela lei Nº 13.415/2017, que altera a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), alterando o Ensino Médio e mudando a 

carga horária mínima e criando a possibilidade de que os estudantes escolham em quais 

áreas desejam aprofundar os estudos. 

A portaria Nº 21, de 4 de fevereiro de 2020, autoriza a implementação do Novo 

Ensino Médio no Distrito Federal, por meio de Projeto-Piloto, em unidades escolares da 

Rede Pública de Ensino da SEEDF.O Novo Ensino Médio está ancorado na Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), que estabelece uma nova forma de divisão dos componentes 

curriculares, agora denominada Formação Geral Básica (FGB), distribuídos da seguinte 

forma: oferta A - Biologia, Física, Química, Arte e Língua Espanhola* e oferta B - Filosofia, 

Geografia, História, Sociologia e Língua Inglesa, com carga de 1.700 horas anuais. As 

outras 1.300 horas são divididas em Itinerários Formativos (IF´s), divididos em quatro eixos 

de conhecimento, a saber: Ciências humanas e sociais aplicadas, Matemática e suas 

tecnologias, Linguagens e suas tecnologias, Ciências da natureza e suas tecnologias, 

ofertados em forma de eletivas, além do Projeto de Vida, este último obrigatório nos seis 

semestres do NEM. No Distrito Federal a oferta do Língua Espanhola é obrigatória, o que 

faz desse componente curricular uma eletiva obrigatória. 

 No CED Engenho das Lajes, para o ano letivo de 2022, além da FGB, do Projeto de 

Vida e do componente curricular obrigatório Língua Espanhola, são ofertadas as seguintes 

eletivas: 
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 Projeto Interventivo de Língua Portuguesa (obrigatório) – com o objetivo de 

recomposição das aprendizagens em função do período de ensino remoto; 

Projeto Interventivo de Matemática (obrigatório) – com o objetivo de recomposição 

das aprendizagens em função do período de ensino remoto; 

Ética e Cidadania – Área Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 

Núcleo de Estudo: Química - Área Ciências da Natureza e suas tecnologias; 

Teatro: Corpo Encena – Área Linguagens e suas tecnologias: 

Nossa Horta - Área Ciências da Natureza e suas tecnologias; 

Problemas Sociais do Brasil - Área Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 

Brasil: Encantos e Desencantos - Área Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

A oferta de eletivas no CED Engenho das Lajes para é comprometida por dois 
fatores: o pequeno número de turmas (apenas duas turmas de 1ª série) e a limitação de 
espaço para realização das atividades. 

 

10.4. Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da Educação Básica e, segundo 

Parrillo (2011), “como modalidade da Educação Básica, a identidade própria da Educação 

de Jovens e Adultos, considerará as situações, os perfis dos estudantes, faixa etária, e se 

pautará pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e 

contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo 

pedagógico próprio, de modo de assegurar: 

● Equidade: distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de 

propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de 

direitos e de oportunidades em face do direito à educação; 

● Diferença: identificação e reconhecimento da alteridade própria e inseparável dos 

jovens e dos adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de 

cada um e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores.      

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, essa modalidade deve 

desempenhar três funções: 

● Função reparadora: não se refere apenas à entrada dos jovens e adultos no âmbito 

dos direitos civis, pela restauração de um direito a eles negado – o direito a uma 
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escola de qualidade –, mas também ao reconhecimento da igualdade ontológica de 

todo e qualquer ser humano de ter acesso a um bem real, social e simbolicamente 

importante. Mas não se pode confundir a noção de reparação com a de suprimento. 

Para tanto, é indispensável um modelo educacional que crie situações pedagógicas 

satisfatórias para atender às necessidades de aprendizagem específicas de alunos 

jovens e adultos. 

● Função equalizadora: relaciona-se à igualdade de oportunidades, que possibilite 

oferecer aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos 

espaços da estética e nos canais de participação. A equidade é a forma pela quais 

os bens sociais são distribuídos tendo em vista maior igualdade, dentro de situações 

específicas 

Nessa linha, a EJA representa uma possibilidade de efetivar um caminho de 

desenvolvimento a todas as pessoas, de todas as idades, permitindo que jovens e adultos 

atualizem seus conhecimentos, mostrem habilidades, troquem experiências e tenham 

acesso a novas formas de trabalho e cultura. 

● Função qualificadora: “refere-se à educação permanente, com base no caráter 

incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode 

se atualizar em quadros escolares ou não-escolares.” 

Estabelecido a partir da Resolução CEB nº 7 de dezembro de 2010, o Ensino 

Fundamental de 9º anos, dispõe no artigo 9º que o currículo deve ser “entendido como 

experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas 

relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos 

historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes”, 

fundamentada em uma base nacional comum e complementada por uma parte 

diversificada, e a todos os fatores nela envolvidos: 

● A contextualização que mostra ao estudante a relação entre o conhecimento 

adquirido e os seus objetivos; 

● O estímulo à pesquisa e hábito de leitura, de forma a confrontar teoria e prática.      

● “A pesquisa será um dos princípios que deverá fazer parte do cotidiano escolar, tanto 

na prática docente, proporcionando-lhes uma nova forma de olhar os 

acontecimentos a sua volta, desenvolvendo neles a capacidade de opinar, de pensar 

e de usufruir dos novos conhecimentos”, além de interpretar e formular conceitos, 

produzir e registrar ideias; 
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● “O envolvimento intelectual, emocional e físico com o objeto do conhecimento, em 

interação como o contexto sócio-histórico-cultural”; 

● “A independência, a criatividade e a autoconfiança do estudante, estimuladas em 

decorrência de avaliação mediadora e justa, realizada em atmosfera de liberdade”; 

● “A meta-aprendizagem, ou seja, o domínio do processo de construção da 

aprendizagem por parte do estudante, caracterizada por uma atitude de contínua 

busca e abertura a novos desafios intelectuais”. 

 

Coordenação pedagógica 

A coordenação pedagógica caracteriza-se como um espaço conquistado para 

debate, discussões, avaliação e planejamento para o exercício da prática do ensino 

interdisciplinar, contextualizado e de uma aprendizagem significativa. Esse espaço visa 

promover a reflexão sobre os objetivos e metas da escola sendo articulador dessa proposta 

pedagógica, com a participação de todos os envolvidos na construção da autonomia da 

escola e do professor. Dessa forma, o período destinado à coordenação pedagógica 

destina-se a uma troca de experiências prazerosas do educar, do aprender e do 

planejamento escolar favorecendo um clima de organização propício à reflexão coletiva e 

constante sobre a organização do trabalho pedagógico da escola. 

De acordo com a Portaria nº 12/2014, da SEE - DF, a coordenação pedagógica 

constará do horário do professor, devendo ser rigorosamente planejadas, cumpridas e 

registradas.  

O planejamento e a realização da coordenação pedagógica são de responsabilidade 

da direção, com a participação da equipe de professores, visando oportunizar um espaço 

dialógico de interlocução e reflexão dos fundamentos teóricos subjacentes à práxis 

pedagógica, bem como atuar no campo da mediação do seu processo de transformação. 

 

Relação escola – comunidade 

 

O processo de diagnóstico, construído para subsidiar a ESCUTA SENSÍVEL das 

crianças da Educação Infantil, dos Anos Iniciais e dos jovens dos Anos Finais e Ensino 

Médio do CED Engenho das Lajes, elencou as principais demandas e centros de interesses 

desses sujeitos das aprendizagens, processo esse feito por meio de livros, textos e músicas 

trabalhados coletivamente (no pátio da escola) e em sala. 
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Organização dos tempos e espaços 

 

Percebe-se uma preocupação dos estudantes com esse tema. Contudo, ele aparece 

mais nas demandas elencadas pelas crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais. Mas, 

mesmo com uma perspectiva de reflexão sobre o meio social em que as crianças vivem, 

muitos relatos mostram que os estudantes da Educação Infantil e do BIA trouxeram 

reflexões do cotidiano na escola, reflexões sobre suas relações com seus pares e 

demandas sobre a estrutura do espaço educativo do CEDEL, como podemos perceber nos 

itens apresentados por eles, abaixo: 

● Construção de paradas de ônibus, campo de futebol, cemitério, cinemas, 

hospital, casas “iguais para todos”, escolas, passarela na BR 060, jardins, 

parques, pintura de faixa de pedestre na BR 060, asfalto nas ruas, iluminação 

pública e mais ônibus para o Engenho das Lajes; 

● Plantação de árvores, não maltratar os animais (proibir esporas), não jogar 

lixo nas ruas (coleta seletiva de lixo), cuidar dos rios que cercam o Engenho 

das Lajes; 

Importante ressaltar que esse eixo não apareceu nas falas e nos registros dos 

estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio. 

É possível extrair, do relato dos estudantes, que o brincar prevê a utilização de 

práticas agradáveis e adequadas ao momento vivido por elas – isto fortemente ancorado 

nas suas experiências – capazes de proporcionar o aprendizado das coisas que lhes são 

importantes e naturais e que respeitam as características próprias delas, seus interesses e 

esquemas próprios de raciocínio. Segundo Vigotski (2008), o brincar traz alegria, 

desenvolvimento e ajuda nas aprendizagens. 

Vigotski (2008) destaca ainda, que nem sempre o brincar será prazeroso, pois em 

alguns momentos a criança enfrentará situações de frustração, quando colocadas em 

situações de reflexão do seu cotidiano com seus pares.  

Dessa forma, podemos afirmar, por meio dos registros dos estudantes, que ao 

mesmo tempo em que eles se apropriam da cultura do mundo adulto também constroem a 

sua própria cultura e o brincar é um espaço privilegiado para que isso aconteça (o que 

podemos verificar na fala dos estudantes quando relatam a necessidade de jogos, parques 

e brinquedos diversos).  



 

47 
 

Quando brincam livremente as crianças têm liberdade de decidir como e com quem 

vão brincar e de que maneira as brincadeiras serão realizadas de acordo com suas 

características físicas, podendo assumir as funções que os brincantes acharem mais 

convenientes naquele momento. Pois, de acordo com Corsaro (2011, p.145) “à medida que 

as crianças desenvolvem-se como indivíduos, elas se apropriam coletiva e criativamente, 

usam e introduzem aos brinquedos significados, tanto na família quanto em suas culturas 

de pares”. 

Nesse sentido, considerando o contexto do espaço educativo em que estão 

inseridas, é possível perceber nas falas dos estudantes a necessidade de uma 

(re)organização dos espaços para brincadeiras e jogos.  

Já na fala dos jovens dos Anos Finais e Ensino Médio, percebe-se um desejo de se 

ter um espaço para jogos, como por exemplo, a quadra de esportes ou campo de futebol, 

bem marcados nos seus registros e nas suas falas. Assim, reafirma-se aqui o entendimento 

do universo lúdico com parte fundante para as aprendizagens e para o desenvolvimento 

humano, independente da faixa etária em que se encontra o sujeito. 

Principais demandas elencadas neste eixo norteador: 

● Cobertura da Quadra de esportes; 

● Construção de parques na escola; 

● Confecção de pipas; 

● Construção de casas de doces; 

● Aquisição de mais brinquedos lúdicos. 

 

Implementação da Cultura de Paz 

 

Seguindo na perspectiva de cuidado com a natureza e sociedade, numa visão mais 

ampla, os estudantes também demonstraram uma preocupação quanto ao cuidado consigo 

e com o outro.  

Nos registros apresentados, os estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio 

marcaram preocupação nas suas aprendizagens (preocupação excessiva em “passar de 

ano”), nos seus desempenhos pessoais e questões interpessoais, como por exemplo, na 

melhoria das relações PROFESSOR x ESTUDANTE. Em relação ao cuidado com o outro, 

os estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio apresentaram poucos apontamentos sobre 
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essa demanda quando puderam se expressar oralmente nos encontros coletivos que 

aconteceram no pátio (nas reflexões sobre o regimento interno e normas da escola), o que 

nos aponta aqui um caminho para a construção de intervenções pedagógicas que 

fomentem a percepção do outro como ser social e partícipe da construção humana. 

Em relação às crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais, a preocupação com o 

outro é mais latente, o que não quer dizer que elas tenham internalizado esse sentido ao 

“pé da letra”, pois ainda percebemos focos pontuais de desentendimentos e “agressões” 

durantes as atividades coletivas. As crianças falam sobre solidariedade, amizade, carinho, 

se posicionam sobre o amor às suas famílias e pedem uma campanha de cuidado com o 

outro. 

Na perspectiva das práticas sociais, enquanto seres sociais que interagem o tempo 

todo com o espaço social do qual fazem parte, as crianças estabelecem relações com os 

fatos vivenciados em seu cotidiano a partir das análises que fazem sobre o comportamento 

dos outros colegas e dos adultos. A relação que o sujeito estabelece como meio não 

acontece no vazio, todo esse processo de construção recebe influência de outras pessoas, 

sobretudo dos adultos de referência que fazem parte do seu cotidiano. 

Nesse contexto, consideramos importante trazer as contribuições de Gerrard 

Duveen (2013) onde ressalta que se nós quisermos entender as construções sociais dos 

estudantes, precisamos entender os processos por meio dos quais elas são produzidas e 

transformadas. Dessa forma, reconhecer as crianças e os jovens enquanto cidadãos de 

direito e da fala nos permite apreender as representações sociais que esses sujeitos 

constroem sobre determinado assunto em um curso de interação social e nos ajuda a 

compreender os caminhos pedagógicos que o CEDEL precisará implementar para provocar 

um anúncio de superação dos problemas detectados. 

Por fim, a escuta realizada por professores e professoras do CEDEL, pôde clarear o 

percurso pedagógico que o Projeto Político Pedagógico deverá trilhar para alcançar 

aprendizagens mais significativas e, principalmente, abriu um leque de proposições de 

práticas sociais e científicas para a (re)construção das relações humanas tão afetadas pelo 

período de distanciamento social.   
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11 – Avaliação dos Processos de Ensino e de Aprendizagem: concepções e práticas  
 

11.1. Avaliação para as aprendizagens 

 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem é realizada com base nas Diretrizes 

de Avaliação da SEEDF, e no Regimento Escolar da SEEDF, levando em conta a 

especificidade de cada componente curricular em ações individuais ou coletivas, e 

conforme as disposições gerais e transitórias do Regimento Escolar das Escolas da Rede 

Pública do Distrito Federal.  

Na concepção da avaliação devem ser adotados especialmente os seguintes 

critérios: 

● Demonstração de aproveitamento satisfatório: não apenas mero registro, mas 

demonstrar capacidade de análise e interpretação dos fatos (ou demonstrar que as 

atividades realizadas acrescentaram algo ao processo de formação do estudante no 

seu desenvolvimento cognitivo pela razão e emoção). 

● Coerência de ideias e sequência lógica na disposição das mesmas ao 

responder uma questão ou redigir um texto. 

● Originalidade e autenticidade (tentar/buscar elaborar os textos ou respostas 

com as próprias palavras e ser o próprio estudante o autor da atividade) 

● Participação das atividades propostas com iniciativa, dedicação, 

responsabilidade e criatividade.  

● Valorização de cada atividade (pontuação) que será atribuída ao longo do 

período, de acordo com a evolução do processo, com o grau de 

dificuldade/complexidade ou necessidade de dedicação exigida por cada atividade. 

Na operacionalização da avaliação, são adotadas estratégias individuais ou coletivas 

de acordo com a autonomia de cada professor ou componente curricular, e, evidentemente, 

prevalecendo sempre os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, sendo utilizadas 

várias estratégias ou instrumentos, ao longo do processo de estudo e aprendizagem.  

Como parte do processo de rendimento e avaliação educacional, e, amparado pelo 

Regimento Escolar, se prevê a partir da Lei 2686 (19/01/2001), o regime de dependência, 

que prevê dentre outras estratégias, especialmente aulas e estudos orientados e 

compromissos de estudo. 
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Para tratar desta questão é fundamental termos consciência sobre a finalidade real 

da avaliação. É necessário considerá-la como um processo abrangente e de caráter 

diagnóstico, que implica uma reflexão crítica sobre a prática, captando avanços, 

resistências, dificuldades, possibilitando novas tomadas de decisões. 

A avaliação estará inserida no processo ensino e aprendizagem e resultará de várias 

atividades que serão realizadas com o objetivo de verificar o nível de aprendizagem dos 

conteúdos propostos. Com esses dados em mãos, professores e alunos poderão refletir 

sobre o resultado atingido, tomando novas decisões sobre as formas mais eficazes de 

ensinar e aprender. 

Serão considerados instrumentos de avaliação, o uso de provas/testes, 

autoavaliação, portfólios, relatos e outros meios. Exemplifica-se com as seguintes 

sugestões: relatos de passeios, entrevistas, atividades a serem apresentadas ou expostas 

na escola e em outros ambientes educativos, participação e engajamento em promoções 

oportunizadas pela escola, na Feira de Ciências ou Mostra de Matemática, Arte e Literatura, 

provas orais e escritas, participação, debates e concursos promovidos pela Escola e 

qualquer outra forma que torne possível avaliar o nível de aprendizagem dos alunos.  

Segundo o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental – séries iniciais, 

a avaliação é realizada por meio da observação e do acompanhamento contínuo das 

atividades individuais e coletivas, com o objetivo de se constatar os avanços obtidos pelo 

aluno e o (re)planejamento docente, considerando as dificuldades enfrentadas no processo 

de ensino e aprendizagem, bem como a busca de soluções. 

Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e o registro 

do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao 

Ensino Fundamental sendo a mesma promovida automaticamente ao término do ano letivo. 

No 1º, 2º e 4º anos do Ensino Fundamental de nove anos a avaliação não assume 

caráter promocional, havendo progressão continuada do aluno ao final do ano letivo. 

Nos 3º e 5º anos do Ensino Fundamental de nove anos a aprovação dar-se-á, 

regularmente, ao final do ano letivo, atendidos os critérios da avaliação do desempenho 

escolar. 

No caso do Ensino Fundamental – anos finais, Ensino Médio e EJA os critérios 

adotados para avaliação da aprendizagem deverão estar em consonância com o proposto 
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no documento, Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para a 

Educação Básica. 

A promoção dos estudantes do Ensino Fundamental – anos finais, Ensino Médio e 

EJA dar-se-á, regularmente, ao final do ano, sendo considerado aprovado o aluno que 

obtiver média final igual ou superior a 5,0 (cinco) em cada componente curricular e que 

tenha alcançado a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas 

letivas trabalhadas no ano/série. 

A recuperação é oferecida de forma contínua e final.  A primeira inserida no processo 

de aprendizagem, ao longo do ano letivo, assim que identificado o baixo rendimento do 

aluno.  A segunda é realizada após o término do ano letivo, para o aluno que não obteve 

aproveitamento suficiente em até três componentes curriculares, exceto para os alunos do 

Ensino Fundamental – anos iniciais. 

A progressão parcial com dependência assegura ao aluno prosseguir os estudos na 

série imediatamente subsequente, quando seu aproveitamento na série anterior for 

insatisfatório em até dois componentes curriculares. 

O estudante terá direito a progressão parcial com dependência após a conclusão do 

processo de avaliação da aprendizagem e não tiver obtido nota suficiente nas recuperações 

ofertadas ao longo do processo ensino e aprendizagem.  

A opção pelo regime de dependência é facultativa e será solicitada pelo estudante 

ou pelo responsável, quando menor, no prazo máximo de quinze dias após a divulgação 

dos resultados finais do ano letivo. A progressão parcial com dependência não se aplica ao 

estudante retido em uma série em razão de frequência inferior ao total de 75% de horas 

letivas. 

A dependência é desenvolvida mediante aulas regulares, estudos orientados, cursos 

paralelos na própria instituição educacional ou em outras instituições credenciadas na 

forma da legislação específica.O estudante em dependência pode ser dispensado, 

mediante aproveitamento de estudos feitos a partir de documentação escolar, que 

comprove a conclusão do componente curricular em dependência no Ensino Fundamental. 

Pensar a avaliação leva-nos necessariamente a pensar na escola, nos professores 

e na equipe gestora. Envolve também a percepção dos estudantes e de seus responsáveis. 

Tem-se discutido o modelo de avaliação que temos hoje, de natureza classificatória e 

excludente, que vem funcionando como mecanismo que promove o fracasso escolar, 
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especialmente aos estudantes de classe popular. Para enfrentar essa prática, novas 

proposições têm sido feitas no sentido de reverter esse quadro.  

A avaliação, cada vez mais, se torna alvo de reflexões, críticas e experimentação. E 

surge, então, o desejo de transformar esse processo em algo que possa promover, no 

cotidiano da sala de aula, a aprendizagem do estudante, partindo da concepção de que 

“avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir 

o melhor resultado possível; por isso, não é classificatória nem seletiva, ao contrário, é 

diagnóstica e inclusiva” (LUCKESI, 2005, p. 35). Uma vez aliada do professor, a avaliação 

dará a ele a oportunidade de conhecer o que o estudante aprendeu e o que ainda não 

aprendeu, para que se providenciem os meios e as estratégias para que ele aprenda.  

Inúmeras vezes, no espaço da sala de aula, percebe-se que avaliar é uma tarefa 

solitária, que fortalece apenas a identidade da professora ou do professor, orientando sua 

prática pedagógica. Essa avaliação não é um processo coletivo que proporciona espaços 

para um diálogo com os sujeitos envolvidos nessa prática, por isso não se refere à 

aprendizagem e ao ensino como processos interativos e intersubjetivos, mas sim ao 

rendimento como resultado verificável (BARRIGA, 1982), que pode ser medido, nomeado, 

classificado e hierarquizado.  

É preciso um olhar mais reflexivo para construir coletivamente uma cultura avaliativa, 

ponderando a atuação de professores e demais profissionais da educação que trabalham 

na escola. Todos devem ser avaliados e todos devem avaliar.  

 

É ter como foco não apenas o estudante, mas também no professor e na escola, 

integrando a avaliação da aprendizagem à avaliação da instituição educacional 

como um todo, possibilitando um momento de conhecimento e compreensão dos 

fatores associados ao êxito ou fracasso dos programas, projetos, planos, currículos 

(BELLONI; MAGALHÃES; SOUZA, 2003).” (PPP Carlos Mota, p. 120, 121) 

 

Dos responsáveis, espera-se que participem das atividades promovidas pela escola, 

das reuniões, Feiras e Mostras, comparecendo com frequência e acompanhando o 

progresso escolar do estudante. 

Serão oferecidas atividades de aprendizagem aos estudantes que não alcançarem 

os objetivos propostos, buscando recuperar os conteúdos e consequentemente a 

aprendizagem, principalmente após longo período distante da escola em função da 

pandemia. 
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11.2. Avaliação em larga escala 

 

As avaliações externas aplicadas pelo Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação do Distrito Federal e outros órgãos colegiados para melhorias na qualidade de 

ensino serão também adotadas como parâmetros de avaliação, inclusive a realização de 

avaliações diagnósticas externas, tais como: o SIPAED, no âmbito do Distrito Federal, e o 

SAEB, em âmbito nacional. 

 

11.3. Conselho de Classe 
 

Avaliar é uma ação constante no cotidiano de qualquer instituição educacional. 

Assim sendo, vários são os sujeitos envolvidos e o processo avaliativo, assim, deve ser 

objeto de reflexão coletiva. O Conselho de Classe torna-se, portanto, como um dos espaços 

em que a reflexão coletiva do processo de ensino e de aprendizagem se faz presente. 

De acordo com o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal, o Conselho de Classe é um colegiado composto por 

professores de um mesmo grupo de alunos ou, no caso dos anos/séries iniciais do Ensino 

Fundamental, por professores de uma mesma série ou ano, o diretor (ou seu 

representante), o orientador educacional, o coordenador pedagógico e o representante dos 

alunos, quando for o caso. Quando o Conselho de Classe for participativo podem participar, 

ainda, todos os alunos e professores de uma mesma turma, bem como os pais e 

responsáveis. 

O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez por bimestre e ao final 

do ano letivo, ou, extraordinariamente, quando convocado pelo diretor do Centro 

Educacional Engenho das Lajes. O registro da reunião, de acordo com o Regimento 

Escolar, dar-se-á por ata, em livro próprio. No entanto, no Conselho de Classe Final, 

quando houver aprovação de aluno em discordância com o parecer do professor regente 

de determinado componente curricular, deve-se registrar o resultado dessa reunião de 

Conselho de Classe, também no diário de classe do professor regente, no campo 

Informações Complementares, preservando-se nesse documento (diário de classe) o 

registro anteriormente efetuado pelo professor. 

O objetivo primordial do Conselho de Classe é acompanhar e avaliar o processo de 

educação, de ensino e de aprendizagem. Assim, por meio da ação coletiva, reavaliam-se, 
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dinamizam-se e fortalecem-se os processos escolares promovendo o avanço dos atos de 

ensinar e aprender, aqui compreendidos como processos inerentes e indissociáveis da 

produção do saber humano. 

 

12. Plano de Ação para a Implementação do PPP 
  

Todas as estratégias para o ano letivo de 2022 precisaram ser revistas em função 

das mudanças impostas pela necessidade do ensino remoto nos anos letivos anteriores, 

decorrente da suspensão das aulas das aulas presenciais devido à pandemia da Covid 19. 

Essas estratégias foram revistas em função do retorno às aulas presenciais, com o objetivo 

de minimizar o prejuízo pedagógico do ensino remoto. 

 

12.1.Gestão financeira 

 

A escola conta com recursos do governo local e do governo federal através do PDAF 

e do PDDE. 

Para melhoria do atendimento à nossa clientela, os recursos serão gastos por meio 

de levantamento de necessidades, sendo ouvido o Conselho Escolar, em todos os seus 

segmentos. A utilização dos recursos financeiros é baseada num planejamento dentro de 

um diagnóstico da realidade socioeconômica e cultural da comunidade escolar, 

considerando os resultados do trabalho realizado, a fim de que metas sejam alcançadas, 

em especial o rendimento escolar.  

São fornecidos através do: 

PDAF - Programa de Descentralização de Recursos Financeiros. 

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. 

Com o objetivo de receber, administrar, fiscalizar o uso e aplicação, a escola dispõe 

de duas entidades para tais fins: 

● Caixa Escolar: constitui unidade executora, representativa da comunidade escolar, 

responsável pelo recebimento e execução dos recursos transferidos pelo governo 

em favor da Escola, sujeita a normas do órgão competente da SEEDF, sujeita à 

fiscalização da SFP, obedecendo disciplina normativa do TCDF. 
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● Conselho Escolar: composto por segmento de pais, professores, auxiliares de 

educação e especialista em educação, eleitos para um período de três anos. O 

Conselho tem a função de deliberar sobre a aplicação de verbas públicas, aprovar 

calendário escolar e demais assuntos de interesse geral da comunidade juntamente 

com a Direção. 

 

13. Planos de Ação Específicos (Metas e ações) 

METAS AÇÕES 

1) Estimular a participação da 

comunidade na gestão escolar por meio 

de uma escuta sensível. 

1 – Participação do conselho escolar, criando 

espaço de discussão com os diversos segmentos 

da escola; 

2 – Promoção de ações do conselho escolar a 

respeito da conscientização da comunidade 

escolar sobre o papel de cada instituição 

envolvida com a educação: a escola, os pais e o 

estado; 

3 – Promoção de ações conjuntas entre o 

conselho escolar e o conselho tutelar; 

4 – Inclusão dos Auxiliares de Educação e Pais 

na discussão do processo pedagógico e 

administrativo da escola. 

2) Reestruturar o trabalho na 

coordenação pedagógica.  

5- Estudo de documentos básicos, na semana 

pedagógica e ao longo do ano: 

    - Regimento escolar; 

    - Currículo em Movimento; 

    - Lei 8112; 

    - Estatuto da Criança e Adolescente; 

    - Projeto Político Pedagógico; 

    - Diretrizes da Educação do Campo. 
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    - Portarias e outras legislações em geral; 

6 – Estudo de temas de interesse comum dos 

professores; 

7 – Elaboração e execução de projetos 

pedagógicos; 

8 – Estímulos à participação dos professores em 

cursos, reuniões, encontros pedagógicos em 

geral, tanto os de nível institucional (SEDF), ou 

local (própria escola); 

9 – Incentivo a prática interdisciplinar nos 

planejamentos individuais, como nas ações 

coletivas; 

10 – Elaboração e acompanhamento projetos 

interdisciplinares; 

11– Redefinição do conselho de classe 

utilizando-o como forma de acompanhamento e 

avaliação do processo pedagógico e como 

subsidio para reuniões de pais e mestres; 

12 – Implantação da biblioteca do professor; 

13 – Catalogação de todo o material de apoio a 

aprendizagem: audiovisual e impressos emgeral, 

para disponibilizaçãocontroladaao professor. 

14 – Re(construção) do Inventário Social, 

Histórico, Cultural e Ambeintal do CEDEL. 

3) Estimular a participação dos paise 

responsáveisnaeducação dos 

estudantes. 

15 – Atualizaçãoconstantemente do cadastro de 

informações pessoais do aluno: endereço, 

telefone, restrições de saúde, etc.; 

16 – Identificação dos alunos com maiores 

dificuldades educacionais, promovendo reuniões 

com participação dos pais, professores e/ou 

profissionais ligados à educação; 
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17 – Elaboração de atividades de ensino-

aprendizagem que estimulem os alunos a 

interagirem com os pais; 

18 – Promoção de palestras para os pais, alunos 

e professores envolvendo temas relacionados e 

de interesse ao fortalecimento da instituição 

familiar; 

19 – Planejamento e promoção de atividades 

lúdicas, recreativas e culturais, integrandopais e 

alunos e professors; 

20 – Ampliação do ProjetoEducação e Família. 

4) Aumentar o índice de aproveitamento 

da aprendizagem. 

21 – Estímulo à formação continuada dos 

professores; 

22 – Melhoria das condições físicas da escola; 

23 – Incentivo a implementação do projeto 

específico de reforço escolar; 

24 – Estímulo do desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares e de leitura, bem como o 

interesse pela pesquisa; 

25 – Ampliação e/ou melhoradas condições de 

espaços para reforço escolar. 

26 – Criação de espaço específico para práticas 

de leitura 

5 – Garantir acesso e permanência do 

aluno na EJA. 

27 – Discussão com a comunidade, meios ou 

formas de melhorar os aspectos de segurança na 

área escolar ou no seu perímetro especialmente 

no turno noturno; 

28 – Discussão na “semana pedagógica” de uma 

proposta curricular com os conteúdos mais 

significativos; 
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29 – Estímulo à prática interdisciplinar; 

30 – Discussão de uma proposta de projeto 

interdisciplinar, que vise à preparação do aluno 

para o mercado de trabalho; 

31 – Discussão de práticas individuais ou 

coletivas de avaliação de rendimento. 

 

14.  Projetos Específicos da Unidade Escolar 

 

O trabalho com projetos na instituição educativa é fundamental, porque parte das 

necessidades percebidas pela escola e pela comunidade na qual está inserida e busca as 

metas e os planos de ação que irão gerar as mudanças almejadas. Estimula o ambiente 

escolar tornando seus membros mais participativos no que diz respeito ao que está sendo 

projetado e consequentemente mais responsável no alvo que será alcançado e nos 

resultados obtidos. 

 

14.1.  Projeto Reforço Escolar: 
 

● Justificativa:  

O projeto aqui exposto é uma intervenção emergencial que se destina a amenizar 

distorções no processo ensino – aprendizagem. Esse projeto ganha importância ainda 

maior diante do ensino remoto nos anos letivos 2020/2021, já que esse modelo não é 

apropriado para a educação básica. 

● Objetivos Gerais: 

Retomar de imediato às aprendizagens ainda não efetivadas para garantir o domínio 

das habilidades necessárias para o progresso dos alunos. 

● Objetivos Específicos: 

Subsidiar os professores responsáveis pelos alunos que estão com dificuldade na 

aprendizagem que necessitam de uma atenção maior e diferenciada no processo da 

aprendizagem significativa.  
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● Metodologia: 

1.  Através de atividades extras, em horário contrário ao das aulas regulares e com ênfase 

em conteúdos não assimilados em horários regulares de aulas. 

2.  Utilização de material concreto em diversos momentos; 

3.  Incentivo à leitura (contador de história, manuseio de livros diversos, jornais e revistas) 

4.  Dramatizações; 

5.  Elaboração de diários para acompanhamento do aluno. 

6.  Atividades lúdicas envolvendo músicas, brincadeiras, dinâmicas e outros recursos. 

● Público Alvo: 

Alunos de 1º ao 9º ano e Ensino Médio. 

● Avaliação: 

Por meio da verificação do desempenho dos alunos nas atividades desenvolvidas e 

observação de seu crescimento nas atividades em seu horário regular. 

 

14.2. História e Cultura Afro-brasileira 
 

● Introdução 

Diante das várias contribuições dos povos africanos para a organização do povo e 

da cultura brasileira e da falta de seu reconhecimento ao longo da construção da nossa 

História, o presente projeto visa resgatar a valorização desse povo que tanto contribuiu não 

só através de seu trabalho, mas influenciando de forma direta todos os segmentos que hoje 

compõem a nossa sociedade. O foco no trabalho interdisciplinar, em atendimento às leis 

10.639/2003 e 11.645/2008, nesta Instituição de Ensino dar-se-á através de Projetos 

Interdisciplinares, que ocorrerão durante todo o ano letivo e terá ênfase no 4° bimestre, 

onde o tema assumirá  um destaque maior, através de  trabalhos de leitura e discussão de 

textos, pesquisas e debates e a culminância no dia 20 de novembro com a comemoração 

do “Dia Nacional da Consciência Negra”, através de exposições e apresentações dos 

trabalhos desenvolvidos. Com o desenvolvimento de tais atividades o trabalho aqui 

planejado objetiva, para muito além da simples e costumeira comemoração, que relembra 

feitos dos povos africanos, mostrar como tais costumes estão presentes no cotidiano e 

apontar rumos para uma reflexão de como é possível construir uma sociedade mais justa 



 

60 
 

sem a interferência de questões referentes a preconceitos étnico-raciais, através da 

percepção do aluno que a construção de nossa nação se deu a partir da contribuição de 

diversos povos e de que a sociedade moderna não mais comporta atitudes de preconceito 

étnico-racial. 

● Objetivos: 

- Reconhecer a importância das contribuições dos povos africanos na 

formação do povo brasileiro; 

 - Refletir sobre questões de preconceito étnico-racial; 

 - Propor ações visando a redução de preconceitos; 

 - Valorizar a contribuição dos diversos povos para nossa sociedade. 

 

 

● Metodologia: 

- Trabalho Interdisciplinar sobre o tema, através de leitura e produção de 

textos; pesquisas e debates; 

- Comemoração do “Dia Nacional da Consciência Negra” com a 

culminância do projeto através de exposições e apresentações artísticas 

dos trabalhos desenvolvidos. 

● Público alvo: 

                           Toda a comunidade escolar. 

● Avaliação: 

Conversa informal, visando analisar o nível de comprometimento dos 

alunos com o assunto e verificação dos trabalhos apresentados. 

 
14.3. Ética e Cidadania: 

 

● Justificativa: 

Com a perda dos valores éticos, morais, espirituais e mediante a decomposição da 

família, a nossa sociedade está demandando uma nova escola. Uma escola de formação, 

que saiba correlacionar adequadamente informação convencional e formação em valores 

humanos. Se dermos aos nossos alunos uma formação calcada em valores humanos para 
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a cidadania e para a cultura da paz e não-violência, haverá mais justiça e equidade entre 

os povos. 

Um projeto de ética e cidadania proporcionará ao estudante a oportunidade de 

envolver-se em projetos sociais de transformações das desigualdades e das injustiças 

sociais, fatores desagregadores, geradores de exclusão e violências múltiplas. Através dele 

o estudante aprenderá a desempenhar tarefas em grupos, mutirões, gincanas e outras 

ações coletivas, para aquisição de uma cultura holística plena, por meio de uma didática 

do autoconhecimento, ao mesmo tempo em que ele vai construindo os limites e a estudar 

convenientemente as disciplinas convencionais. 

O CEDEL, através desse projeto, promoverá uma Educação para Cidadania de cada 

um de seus alunos, consoante os princípios fundamentais dos valores humanos, com base 

no paradigma holístico do conhecimento cultural-científico-filosófico. Estaremos 

empenhados para que cada aluno receba uma educação transformadora e de civilidade, 

que lhe assegure uma maior e melhor qualidade de inter-relacionamento com seus pares, 

com os professores, com seus familiares e com a sociedade em geral, respaldada na 

disciplina, no respeito e na cordialidade. 

● Objetivo Geral: 

Proporcionar ao estudante oportunidade de aprendizagem de criação e execução de 

projetos sociais de interesse coletivo, para que este jovem aplique por onde passar, projetos 

sociais: na família, na escola, no local de trabalho e na sociedade em geral, tornando-se 

protagonista de um futuro melhor para todos. 

● Objetivos Específicos: 

- Promover melhorias na escola, para propiciar melhor qualidade de vida 

para os alunos, facilitando a permanência e a convivência dos alunos na 

escola; 

- Levar o aluno a refletir e compreender a responsabilidade que todos nós 

temos na luta contra a violência, para construir a paz coletiva. 

- Orientar o aluno a desenvolver as suas faculdades de percepção, de 

atenção, de observação, discriminação, análise, síntese, dedução e 

criatividade acerca do processo de criação da paz. 

● Público-alvo: 

                             Alunos do 6º ano ao Ensino Médio. 
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● Período de execução:  

                            Um ano letivo podendo ser prorrogado conforme avaliação do projeto. 

● Desenvolvimento: 

- Aulas expositivas e dialogadas sobre valores de cidadania. 

- Leitura e interpretação de textos sobre a cultura de paz e ações de 

cidadania,  

em jornais, revistas e livros indicados; 

- Discussão das atividades desenvolvidas pelos alunos acerca da 

cidadania; 

- Trabalhos individuais ou grupos sobre valores humanos, utilizando as 

diversas técnicas de dinâmica de grupos; 

- Entrevistas feitas pelos alunos a especialista em assuntos de cidadania; 

- Realização de visitas dos alunos a pessoas atingidas pelas diversas 

formas de violência; 

- Projeção de filmes sobre violência; 

- Realização de pesquisas bibliográficas sobre paz e cidadania. 

● Avaliação: 

Através da verificação de trabalhos e atividades desenvolvidas pelos 

alunos e relatos. 

 
14.4 Projeto de redação (Redação para a Vida) 
 

Justificativa  
 

O Centro Educacional Engenho das Lajes enfatiza a importância do aprofundamento 
das habilidades de leitura, interpretação de texto, reflexão, bem como o desenvolvimento 
das habilidades de escrita, produção de textos e compreensão das especificidades dos 
diversos gêneros textuais.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (p.15), “o domínio da língua, oral e 
escrita, é fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem 
se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou 
constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a 
responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos, 
necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos.”  
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Dessa maneira, ensinar ao estudante as características da escrita em Língua 
Portuguesa é um dos principais objetivos da escola. Por meio do domínio da língua, o aluno 
se insere no mundo de maneira mais segura, consciente, crítica interventiva, exercendo 
seu papel de cidadão. É, também, por meio do ensino de língua que o estudante aprende 
a reconhecer a diversidade linguística e, por conseguinte, a diversidade de culturas 
existentes em nosso país, recuperando, assim, nossas origens africana e indígena, o que 
contribui para a formação cidadã de nossos estudantes.  

Para construir uma aprendizagem significativa na sala de aula, é necessário que ao 
estudante sejam apresentadas as mais diversas situações em que ele deverá se comunicar 
por meio da escrita. Nesse sentido, é necessária a realização de um trabalho que contemple 
uma diversa gama de gêneros textuais que farão parte não somente da formação básica 
dos alunos, mas também do mundo do trabalho. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido no 
projeto Redação para a Vida busca capacitar o estudante para lidar consistentemente com 
diversificados gêneros textuais do dia a dia, permitindo, em curto prazo, uma preparação 
sólida para os exames de avaliações externas e, em longo prazo, para as diversas 
demandas que o mundo profissional lhes exigirá.  

No entanto, não é segredo que, com apenas quatro aulas no componente curricular 
de Língua Portuguesa durante a semana, com um currículo que explora o ensino de 
gramática, literatura, interpretação de texto e redação, os novos gêneros de escrita 
desenvolvidos pelo universo digital, bem como a preparação para as avaliações externas e 
para o mundo profissional, o professor de Língua Portuguesa encontra dificuldades para 
desenvolver exaustivamente as habilidades de escrita de textos de uma maneira detalhada 
com todos os estudantes. Por mais que haja uma intrínseca integração entre as aulas de 
Língua Portuguesa e Redação, o trabalho de escrita de textos exige uma metodologia 
específica para o trabalho. A escrita deve ser seguida de correção, releitura e reescrita. Ao 
ser desenvolvido dessa maneira, o professor de Redação encontra um amplo espectro de 
possibilidades para auxiliar o estudante a desenvolver seus textos.  

Esse projeto busca o incremento do trabalho com textos escritos na rotina escolar. 
Esse incremento será possível com a transformação da carga horária de Língua Estrangeira 
Moderna - Espanhol (Parte Diversificada) em aulas de Redação, exclusivamente para o 
desenvolvimento produção de textos. Assim, o componente de Língua Portuguesa passaria 
a ser desenvolvido em seis aulas durante a semana para as turmas do Bloco 2 da 
Semestralidade, sendo duas dessas aulas dedicadas exclusivamente para o trabalho de 
desenvolvimento das habilidades de produção textual.  

Metas  

• Diminuir em 30% o número de desvios de escrita em relação à modalidade padrão na 
nota de redação das avaliações externas.  

• Aumentar em 40% a nota da Competência 5 do ENEM (Proposta de Intervenção) por meio 
do salto qualitativo do nível 3 para os níveis 4 e 5 dessa mesma competência.  

• Ampliar o espectro de melhora da escrita em todas os outros componentes curriculares.  
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Metodologia  

 

Com essa reorganização pretende-se que o estudante ganhe um espaço para o 
desenvolvimento orientado na produção de textos e que o professor possa dar o retorno da 
aprendizagem semanalmente, possibilitando um acompanhamento personalizado que 
proporciona uma melhora exponencial das habilidades de escrita em comparação com o 
modelo anterior, em que o professor de Língua Portuguesa trabalharia textos dentro da 
organização dos conteúdos em suas quatro aulas semanais.  

Essa organização permite ao professor orientar o estudante de três formas distintas:  

1. Incremento da produção orientada em sala de aula  

O professor dedicado a esse projeto deverá desenvolver em sala de aula 
semanalmente uma proposta de texto com o estudante. Nessa realização, o professor o 
acompanhara durante a escrita, auxiliando-o em sua tarefa.  

2. Correção de textos e acompanhamento individual da evolução  

Em um segundo momento, o professor avaliará esse estudante por meio da correção 
gramatical dos desvios e da formação da estrutura sintática. Na aula posterior, o professor 
devolverá o texto para o estudante, possibilitando a realização da reescrita. Assim, o 
estudante recebe uma avaliação formal de seu texto e tem a oportunidade de corrigir os 
desvios e as falhas de estruturação sintáticas apresentadas em seu texto.  

3. Treino e resolução de dúvidas particulares  

Em um terceiro momento, o professor fica à disposição dos estudantes para sanar 
dúvidas pontuais, auxiliar estudantes com maiores dificuldades de escrita ou mesmo 
auxiliar no aperfeiçoamento de textos de alunos que pretendem melhorar a escrita.  

Avaliação  

As avaliações no projeto serão realizadas tanto por notas atribuídas pelo professor 
(de zero a sete pontos por atividades diversificadas) e em até três pontos pela Avaliação 
discursiva - forma de avaliação instituída pela escola em que o estudante deve responder 
questões em forma de texto escrito em todos os componentes curriculares. Soma-se, dessa 
forma, um total de 10 pontos bimestrais. Recuperação da aprendizagem: O processo de 
recuperação da aprendizagem é contínuo e deverá ser realizado por meio da correção e 
da reescritura dos textos, identificando e superando as dificuldades apresentadas.  

Objetivo geral  

O objetivo geral do projeto é capacitar o estudante a exercer suas habilidades de 
escrita como forma de garantir a aprendizagem dos mecanismos linguísticos e da 
manifestação de seu pensamento.  
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Nesse sentido, cabe ressaltar o objetivo geral apresentado no Currículo em 
Movimento (SEEDF, 2018, p.4): 

Em relação à produção escrita e oral, é preciso proporcionar aos estudantes 
situações de escrita e uso da fala semelhantes àquelas que acontecem fora da escola, para 
atender a finalidades e diferentes interlocutores por meio de diversos textos que circulam 
na vida real, pois é preciso ensinar usos orais e escritos da língua (Marcuschi,2008). A 
adoção dessa perspectiva de trabalho “[...] tem como finalidade formar escritores 
competentes capazes de produzir textos coerentes e eficazes [...]” (PCN, 2001,p. 65), além 
de propiciar situações em que estudantes exponham oralmente o que pensam, sentem, 
argumentando, debatendo ideias, ampliando o imaginário e construindo textos coerentes e 
bem estruturados de acordo com a situação comunicativa.  

Ainda para a produção escrita, é imprescindível que o estudante compreenda que o 
processo de construção do texto é dinâmico e perpassa geração de ideias, seleção e 
decisão sobre conteúdo e gênero, revisão e edição final com o objetivo de aperfeiçoamento 
e adequação do texto ao contexto de comunicação.  

 

Objetivos específicos  

 

Com essa organização, pretende-se alcançar:  

Redução de desvios de escrita – O professor responsável pelo trabalho no projeto, 
por meio do processo exaustivo de releituras e reescritas de textos, deverá auxiliar o 
estudante a conhecer os mecanismos gramaticais que subjazem à estrutura da língua. 
Atualmente, com a ampliação da influência do ambiente virtual na escrita dos estudantes, 
há uma interferência muito grande da oralidade na representação gráfica das palavras. Os 
estudantes escrevem muitas palavras influenciados pelo que ouvem, o que ocasiona 
desvios em relação à norma padrão.  

Melhoria da estrutura sintática – A sintaxe serve ao texto como base para a produção 
de uma escrita clara e eficiente. O estudo da sintaxe deve estar diretamente associado à 
produção textual, possibilitando melhor articulação entre períodos e tornando mais clara as 
ideias apresentadas no texto. Os estudantes têm dificuldade de relacionar o aprendizado 
gramatical e a prática textual por conta de muitas vezes esse trabalho não ser realizado 
com o enfoque na construção do texto. Por meio desse projeto, pretende-se aliar o 
aprendizado das aulas de gramática na execução escrita.  

Maior compreensão das diferenças entre estruturas de gêneros textuais – Ler uma 
receita, argumentar diante de uma multa recebida, solicitar uma reserva em um hotel, ler 
um manual de instruções... O trabalho com gêneros textuais é muito importante não 
somente na sala de aula, mas na vida. Os múltiplos gêneros textuais que circundam as 
vidas dos estudantes fora da escola farão parte de toda a sua vivência. Compreender as 
peculiaridades de cada gênero e saber se expressar por meio deles garante ao estudante 
a realização de diversas habilidades sociais necessárias em seu cotidiano.  
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Compreensão e aplicação correta dos mecanismos de coesão textual - Um texto 
bem escrito demonstra domínio dos mecanismos de coesão. Saber associar argumentos, 
apresentar ideias opostas, iniciar uma conclusão... Esses saberes são necessários na hora 
de se construir um texto. A falha na execução dos mecanismos de coesão pode gerar uma 
interpretação completamente equivocada da ideia apresentada.  

Domínio de estratégias diferenciadas de argumentação – Uma das características 
de uma boa produção de texto é o domínio das estratégias de argumentação. Saber 
construir uma relação de causa-consequência, apresentar argumentos lógico dedutivos 
(um olhar geral para o particular) ou argumentos lógico indutivos; construir uma análise 
comparativa, apresentar pontos de vista contrários, responder a uma pergunta 
retórica...todas as formas de se pensar uma argumentação devem ser desenvolvidas no 
processo de produção textual.  

Para isso, é necessário que o estudante aprenda passo a passo o processo de 
desenvolvimento dessas estratégias. Desenvolvimento de propostas de intervenção para 
problemas sociais –Uma das principais habilidades exigidas do estudante como cidadão do 
século XXI é o posicionamento diante de problemas. Ser capaz de avaliar um problema, 
elaborar hipóteses de intervenção acionando os agentes responsáveis e com 
possibilidades inteligentes é uma das principais formas de se garantir a formação cidadã 
do estudante. Para isso, nas aulas de produção textual, os estudantes são incentivados a 
pensar sobre problemas de forma crítica e elaborar soluções por meio escrito.  

Preparação para avaliações externas – Um dos principais critérios de avaliação nos 
exames para ingresso Ensino Superior é a Redação. Ensinar os estudantes as 
características dos textos exigidos nessas avaliações pode contribuir essencialmente para 
a continuidade de seus estudos. Continuação da vida acadêmica – O trabalho com 
diversificados gêneros pode auxiliar também o estudante em sua jornada acadêmica no 
Ensino Superior. Assim como na Educação Básica, o estudante será convidado a produzir 
múltiplos gêneros. Ingressar no Ensino Superior dominando esses gêneros pode facilitar 
bastante o desenvolvimento da trajetória acadêmica do estudante. 

 

14.5 Projetos especiais específicos 

● Educação Especial. 

Em nossa escola não existe classe especial ou sala de recursos. Os estudantes são 

atendidos de forma inclusiva em salas regulares e quando necessário recebem 

atendimento psicopedagógico, por equipe de atendimento na escola e nos pólos da regional 

de ensino. Entretanto, faz parte de nossos objetivos, buscar meios para sala de recursos 

visando melhor atendimento à clientela com necessidades educacionais especiais. 

A Instituição de Ensino conta com o apoio do Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem, constituindo-se em apoio técnico-pedagógico especializado com o objetivo 
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de promover a melhoria do desempenho escolar de todos os alunos, com e sem 

necessidades educacionais especiais, por meio de atuação conjunta de professores com 

formação em pedagogia e com licenciatura em psicologia ou psicólogo, em um trabalho 

interdisciplinar. 

A atuação da equipe especializada de apoio à aprendizagem deverá ser direcionada 

para o assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino 

e de aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre 

em consonância com as demais instâncias pedagógicas da instituição educacional.  

 

15. Acompanhamento e avaliação da PPP 

 

Para avaliação dessa Proposta Pedagógica serão realizadas reuniões de pais, 

estudantes, professores e servidores para identificar virtudes e fragilidades. O Conselho 

Escolar será acionado sempre que necessário com a finalidade de deliberar sobre a 

organização e os objetivos aqui relatados, adaptando esta proposta aos anseios da 

comunidade e a consequente missão de cumprir a função de servir nossos estudantes com 

qualidade acadêmica, sem deixar de lado a preocupação com a formação completa do 

indivíduo. Estes encontros deverão ocorrer bimestralmente, com a realização de uma 

avaliação institucional de todos os segmentos da instituição de ensino, com o objetivo de 

aprimorarmos as práticas administrativas e pedagógicas. 

O registro dessas atividades poderão ser formais, por meio de atas e documentos 

oficiais, e informais, como recursos audiovisuais que poderão, inclusive, alimentar o 

Inventário Participativo do CED Engenho das Lajes. 
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ANEXO 1 

Plano de Ação – Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

 
APRESENTAÇÃO DA SEAA (OP): 

 

A rede pública de ensino do DF conta, desde 1968, com o serviço de suporte técnico-
pedagógico, de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação em 
Psicologia e em Pedagogia (SEEDF, 2010, p. 13). A Portaria n.º 254, de 12 de dezembro 
de 2008, oficializou legalmente o serviço e mudou sua denominação para Equipes 
Especializadas de Apoio à Aprendizagem (EEAA).  

Em 2021, o Centro Educacional Engenho das Lajes - Gama/DF (CEdEL) passou a 
contar com o atendimento de um profissional com formação em Pedagogia, com exercício 
fixo de 40 horas semanais, e uma profissional com formação em Psicologia, com também 
exercício fixo de 40 horas semanais. 

A Orientação Pedagógica do SEAA norteia o trabalho dos profissionais de Psicologia 
e Pedagogia na promoção da melhoria da qualidade no processo de ensino e 
aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas; divididas em 
três dimensões: mapeamento institucional(MI), assessoria ao trabalho coletivo dos 
professores e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem.  

O MI visa promover análise e reflexão sobre o contexto de intervenção da prática da 
EEAA, em duas etapas. A primeira refere-se ao levantamento e construção de informações 
sobre a comunidade escolar, suas rotinas e culturas. A segunda consta de análise das 
informações e organização ou ressignificação de um plano de ação da EEAA. 

A assessoria ao trabalho coletivo versa sobre a contribuição da EEAA, em parceria 
com os demais profissionais, para a análise crítica acerca da identidade profissional dos 
sujeitos escolares de modo a provocar a revisão das práticas pedagógicas e formação 
docente em serviço. 

A última dimensão visa o acompanhamento dos processos de ensino-
aprendizagens. São divididos em dois eixos de trabalho: as discussões acerca das práticas 
de ensino e as possibilidades de intervenção nas situações de queixas escolares.  

Todas as ações da EEAA destinam-se a trabalhar situações que favoreçam as 
aprendizagens do estudante, superando obstáculos ao seu desenvolvimento como ser 
multidimensional a partir das diferentes relações com o seu contexto, o seu conhecimento 
e os sujeitos envolvidos. 
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1. MISSÃO DA EEAA (DA UE): 
 

Articular reflexões de práticas pedagógicas, de relações entre meios e sujeitos e 
favorecer processos intersubjetivos no desenvolvimento da aprendizagem, da 
autonomia, do discernimento, da responsabilidade pessoal e da saúde no contexto 
escolar.  

 

2. VISÃO DA EEAA (DA UE): 
 

Contribuir com a construção de conhecimentos, com as aprendizagens, o 
desenvolvimento integral dos sujeitos. 

 
3. VALORES DA EEAA (DA UE):  
 

● ÉTICA 

Compromisso com a educação e com os direitos humanos. 

● VALORIZAÇÃO 

Reconhecimento das potencialidades dos indivíduos. 

● RESPEITO 

Inclusão dos sujeitos com as diferenças e características individuais, 
históricas e culturais; 

● COMPROMISSO 

Coerência entre as ações e os objetivos do SEAA 

 

Os estudantes com laudos no CED Engenho das Lajes 

 

Este ano de 2022 a escola tem 24 estudantes com laudo, 13 fazem parte do Ensino 
Especial e 11 estão classificados como Transtornos Funcionais Específicos. As tabelas 
abaixo mostram o quantitativo e as modalidades que se encontram esses estudantes a fim 
de pensarmos as melhores intervenções e acompanhamentos: 
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Transtornos Funcionais Específicos 

ETAPA/ MODALIDADE Turno QUANTIDA
DE 

Gênero LAUDO 

2º Ciclo - Bloco 2 Matutino 2 M (1),  F (1) TPA(C) 

3º Ciclo - Bloco 1 Vespertino 2 M TDAH (2)  

3º Ciclo - Bloco 2 Vespertino 3 M TDAH (1) 
TPA(C) (2) 

Novo Ensino Médio Vespertino 2 M TDAH (1) 
TPA(C) (1) 

EJA (3º Segmento- 1ª 
Etapa) 

Noturno 1 M TOD 

EJA (3º Segmento- 2ª 
Etapa) 

Noturno 1 F TDAH 

Total 11   
 

Ensino Especial 

ETAPA/ MODALIDADE Turno QUANTIDA
DE 

Gênero LAUDO 

Educação Infantil Matutino 1 M TEA (1) 

2º Ciclo - Bloco 1 Matutino 3 M (2), F(1) DI (1), DA(1) 
TEA (1) 

2º Ciclo - Bloco 2 Matutino 4 M (2), F (2) DI (1), DF (1), 
DA(1), BV (1) 

3º Ciclo - Bloco 1 Vespertino 2 M (1),  F (1) DI (1), TEA (1)  

1ª série - Ensino Médio Vespertino 1 M TEA 

1ª série - Ensino Médio Noturno 1 F DI 

EJA (3º Seg.- 3ª Etapa) Noturno 1 M DI 

Total 13   
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Primeiras impressões dos encaminhamentos de estudantes com dificuldades de 
aprendizagem - Conselho de Classe CEDEL 

 

Os professores possuem o hábito, no primeiro bimestre, de observar e promover uma 
análise de sua turma a fim de definir o perfil coletivo e individual dos estudantes. É através 
desse perfil que o docente irá planejar as suas aulas, as intervenções e perceber as 
potencialidades e as dificuldades em relação ao processo de aprendizagem dos seus 
estudantes. 

 O resultado encontrado por esse instrumento de avaliação é percebido no Conselho 
de Classe, principalmente nas etapas da Educação Infantil e nos Anos Iniciais. Já os Anos 
Finais e o Ensino Médio apresentam maior dificuldade em observar e promover uma 
avaliação crítica sobre o processo de ensino-aprendizagem. Essas etapas ainda estão 
ligadas aos resultados das notas ou entregas das atividades.  

 Assim, observa-se que a maior demanda de encaminhamentos e solicitações de 
apoio aos estudantes e ao seu processo de escolarização encontram-se na Educação 
Infantil e Anos Iniciais, ressaltando os 3º e os 5º anos. Muitas das queixas estão 
relacionadas à linguagem (Educação Infantil), à leitura, à escrita e ao desenvolvimento do 
letramento matemático. Existem também os encaminhamentos devido à uma dificuldade 
observada em relação aos aspectos sensoriais do estudante como: visão ou audição. 

Os professores citam, nesse primeiro Conselho de Classe, os estudantes cujos 
processos de ensino-aprendizagens estão mais lentos ou aparentemente estagnados, 
muito em função do longo período de ensino remoto, registrando e solicitando diversos tipos 
de ajuda para o acompanhamento destes estudantes. 
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Plano de Ação 2022 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: GAMA 

UNIDADE ESCOLAR:    CENTRO EDUCACIONAL ENGENHO DAS LAJES - CEDEL                                      
TELEFONE: 3901-8336 

DIRETOR(A): Cristiano César Urani 

VICE DIRETOR(A): Maria Aparecida 

PSICÓLOGO(A) EEAA: Maria Elisa Carneiro Pereira Pinto  
MATRÍCULA SEEDF: 231.813-X 
CRP: 9639/DF 

PEDAGOGO(A) EEAA: Hosano Jorge das Neves 
MATRÍCULA SEEDF: 48541-1 

PROFESSOR SAA: Não possui 
MATRÍCULA SEEDF: 

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   
(X) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO; 
(X) ANOS INICIAIS - II CICLO; 
(X) ANOS FINAIS - III CICLO; 
(X) ENSINO MÉDIO   
MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA   
(X) EJA ; 
( ) ENSINO ESPECIAL 

 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR   

(X) MATUTINO - QUANTITATIVO: 241 

(X) VESPERTINO - QUANTITATIVO: 197 

(X) NOTURNO* QUANTITATIVO: 130 
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SERVIÇOS DE APOIO:  

( ) SALA DE RECURSOS   

(X) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL   

( ) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM   

( ) OUTRO: __________________________ 

 Eixos sugeridos:  

 1. Coordenação Coletiva  
2. Observação do contexto escolar  
3. Observação em sala de aula  
4. Ações voltadas à relação família-
escola 
5. Formação continuadas de 
professores  
6. Reunião EEAA/SAA  
7. Planejamento EEAA  

8. Eventos  
9. Reunião com a Gestão Escolar  
10. Estudos de caso  
11. Conselhos de Classe  
12. Projetos e ações institucionais  
13. Intervenções pedagógicas  
14. Outros 
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Eixo 1:Coordenação Coletiva 

Ações/Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais   
envolvidos  

Avaliação 

Acolhimento aos 
professores dos Anos 
Finais/ Ensino Médio 

Estabelecer vínculo com os 
colegas docentes; resgatar a 

valorização da profissão e 
promover reflexões das escolhas 

de cada um. 

Combinar com a 
coordenadora 

pedagógica; dinâmica 
de sensibilização; 

leitura em forma de 
jogral de trechos do 

livro: As sutis camadas 
dos pensamentos de 
Nestor; discussões e 

trocas de experiências 

03/03 

(Quinta-feira) 

Coordenad. Pedagógica 

Pedagogo EEAA 

Psicóloga EEAA 

Orientador Educacional 

Docentes dos Anos 
Finais/ Ensino Médio 

A atividade ocorreu no dia   

programado; a maioria dos 
profissionais participaram da 

atividade proposta; a  atividade 
durou cerca de 180  minutos; os 
docentes avaliaram a atividade 

como produtiva e prazerosa 

Apresentação da EEAA Informar e esclarecer as 
atribuições dos profissionais da 

EEAA 

Sensibilizar os 
docentes  através da 

dinâmica do cavaleiro e 
do asno; apresentar 

slides com as 
informações sobre as 
atribuições e discutir 

um estudo de caso e as 
intervenções 

23/03 

(Quarta-feira) 

Equipe Gestora 

Coordenad. Pedagógicos 

Pedagogo EEAA 

Psicóloga EEAA 

Orientador Educacional 

Docentes  

 

A atividade ocorreu no dia   

programado; os profissionais 
participaram da atividade 

proposta; a  atividade durou 
cerca de 180  minutos; a 

apresentação foi corrida para o 
tempo disponibilizado 

Participação da 
Educação do campo 

(Iniciação e 
consolidação) 

Apresentar a Educação do Campo 
aos profissionais que chegaram na 

escola; discutir documentos e 
apresentar propostas pedagógicas 

ligadas à temática;  

Apresentar atividades, 
metodologias, materiais 
utilizados para transpor 

do currículo para a 
modalidade EdoC 

06/04 e 07/04 

(Quarta e 
quinta-feira) 

Coordenad. Intermediário 
da Escola do Campo 

Coordenad. Pedagógica 

Psicóloga EEAA 

Docentes/Orientador 

A atividade ocorreu no dia   

programado; os profissionais 
participaram da atividade 

proposta; a  atividade durou 
dois dias nos dois turnos; a 

psicóloga participou 
parcialmente da atividade  
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Eixo 2: Observação do Contexto Escolar 

Ações/Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais   
envolvidos  

Avaliação 

Apresentação do 
resultado da prova 

diagnóstica da SEDF 

Levantar o nível de 
desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes pós 
pandemia e pensar intervenções 
para os estudantes com maiores 

dificuldades 

Apresentar slides 
com os resultados; 

levantar o número de 
estudantes com 

menor 
desenvolvimento e 

discutir e registrar as  
intervenções 

propostas 

a definir Equipe Gestora 

Coordenadores 
Pedagógicos 

Orientador Educacional 

Pedagogo EEAA 

Psicóloga EEAA 

Docentes 

 

Elaboração de 
orientações importantes 

sobre o funcionamento da 
escola 

 Informar e orientar  família, 
estudante, professores e outros 
profissionais sobre as normas da 

escola.  

Elaborar cartaz com 
as informações mais 
importantes sobre as 

normas da escola; 
discutir juntos aos 
docentes e tirar as 

dúvidas  

13/04 

(Quarta-feira) 

 

Equipe Gestora 

Coordenadores 
Pedagógicos 

Orientador Educacional 

Psicóloga EEAA 

Docentes 

A atividade ocorreu no dia   

programado; combinamos de 
retornar  em outro momento 
para outra ajustes do cartaz 
caso necessário; informes 

entregues aos estudantes e 
colados nas salas de aulas 

 

Eixo 3: Observação em sala de aula 

Ações/Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais   Avaliação 
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envolvidos  

Diversos estudantes   

encaminhados (3º B) 

Observar o contexto da sala de  
aula; conhecer a metodologia de  
trabalho do professor; identificar 

os  processos avaliativos 
utilizados com a turma; conhecer 

os motivos  dos 
encaminhamentos 

Combinar com a   

professora a   

intervenção; 
interagir  com 

estudantes;   

registrar as   

observações 

a definir Psicóloga EEAA  

Professora 3º B 

 

Diversos estudantes   

encaminhados (3º C) 

Observar o contexto da sala de  
aula; conhecer a metodologia de  
trabalho do professor; identificar 

os  processos avaliativos 
utilizados com a turma; conhecer 

os motivos  dos 
encaminhamentos 

Combinar com a   

professora a   

intervenção; 
interagir  com 

estudantes;   

registrar as   

observações 

a definir Psicóloga EEAA  

Professora 3º C 

 

 

Eixo 4: Ações voltadas à relação família-escola 

Ações/Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais   
envolvidos  

Avaliação 

Acolhimento, orientações e 
acompanhamentos com as 
famílias de estudantes com 

laudos 

Estabelecer vínculo com as 
famílias; entender a rotina da 

família e do estudante; 
acompanhar os atendimentos dos 

estudantes; orientar e pensar ações 
em conjunto para o 

desenvolvimento das crianças e 

Agendar com as 
famílias; registrar às 

orientações e os 
atendimentos que 
os estudantes têm 

fora da escola  

Uma vez por 
mês durante o 

ano de 2022 

Psicóloga EEAA 

Orientador Educacional 

A atividade vem acontecendo a 
partir das demandas dos estudantes 

e da escola; os encontros com as 
famílias duram cerca 60 minutos; 

observa-se aproximação das 
famílias e uma reflexão sobre a 
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adolescentes organização da rotina 

Organização de escola para 
pais 

(Ed. Infantil e 1º ano)  

Proporcionar um espaço para rodas 
de conversa e trocas de 

experiências com as famílias 

Agendar encontros 
presenciais com as 

famílias; trazer 
materiais que possam 
ajudar no trabalho da 

temática do dia 

1 vez por mês 

Início (segundo 
semestre) 

Psicóloga EEAA  

Orientador Educacional 

 

 

 

Eixo 5: Formação continuadas de professores   

Ações/Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais   
envolvidos  

Avaliação 

Oficina de bonecos Trabalhar a construção de 
materiais e bonecos para 

desenvolver com os estudantes  

Explicar a história 
do teatro de 

bonecos; oferecer 
materiais para 
construção dos 

objetos  

Junho (a 
definir) 

Equipe Gestora 

Coordenadores 
Pedagógicos 

Orientador Educacional 

Psicóloga EEAA 

Docentes 

 

 

 

Eixo 6: Reunião EEAA/SAA 

Ações/Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais   
envolvidos  

Avaliação 
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Participação das reuniões 
com todo o grupo 

Ter acesso aos informes gerais, 
trocar experiências e participar 

de formações 

Encontros virtuais 
(Meet)/ Encontros 

presenciais 

Manhãs de 
sexta 

previamente 
agendadas 

Coordenadora 
Intermediária 

Psicólogos 

 Pedagogos  

Pedagogas da SAA 

(profissionais CRE Gama) 

As atividades são realizadas nas 
datas programadas; alguns temas 

relevantes para o trabalho da 
EEAA; encontros duram cerca de 

3 horas 

 

 

Eixo 8: Eventos 

Ações/Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais   
envolvidos  

Avaliação 

Participação da Jornada 
Pedagógica oferecida pela 

GSEAA 

Repensar e trocar experiências 
sobre a atuação e as atribuições 

da EEAA 

Assistir as Lives e 
participar do chat  

23/03 a 25/03 

 
Profissionais da EEAA de 

todas as instâncias 

A atividade ocorreu no período  
programado; apresentados temas 

relevantes para reflexão e o 
trabalho da EEAA;  

 

Eixo 9: Reunião com a Gestão Escolar 

Ações/Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais   
envolvidos  

Avaliação 

Reunião com a Equipe 
Gestora, Equipe 

Pedagógica e Serviços de 
Apoio 

Definir ações, objetivos e 
organizações pedagógicas e 

administrativas  

Encontros semanais; 
construção de pauta 
(temas e demandas) 
e/ou cronograma 
das atividades em 

tempo real. 

1 vez por 
semana  

Início (a 
definir) 

Psicólogo EEAA 

 Orientador Educacional 
Equipe Gestora 
Coordenadores 

Pedagógicos 
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Eixo 10: Estudos de caso 

Ações/Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais   
envolvidos  

Avaliação 

Atualização da lista dos 
estudantes com laudos na 

instituição  

Atualizar as informações sobre os 
estudantes e entender os avanços 

e as dificuldades para o 
desenvolvimento 

Encontro com o 
SOE; levantar os 

nomes dos 
estudantes e suas 

características; 

organizar formulário 
com as informações 
para os professores 

04/04 

(Segunda-feira) 

Psicóloga EEAA 

Orientador Educacional 

Atividade ocorreu na data 
programada; combinamos de rever 

a lista e o desenvolvimento dos 
estudantes a cada bimestre 

Discussões sobre o 
desenvolvimento dos 

estudantes com os 
professores 

Registrar os avanços, 
intervenções e necessidades dos 
estudantes com laudos; escrever 
o documento do estudo de caso 

Combinar com os 
professores dos 

estudantes; discutir 
alguns pontos de 

desenvolvimento e 
dificuldades; 
registrar as 
observações  

Segundo 
Semestre data 

a definir 

Psicóloga EEAA 

Pedagogo EEAA 

Orientador Educacional 

Docentes dos Estudantes 
c/ laudos 

Coordenadores 
Pedagógicos 

Equipe gestora 

 

 

 

Eixo 11: Conselhos de Classe 

Ações/Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais   
envolvidos  

Avaliação 

Discussão das Discutir e registrar o processo de Discutir por área/ Ao final de Psicólogo EEAA  
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intervenções e 
desenvolvimento dos 

estudantes com laudos, 
com dificuldades e 

destaques 

ensino-aprendizagem; pensar 
intervenções; acompanhar a 

organização pedagógica e 
estabelecer metas 

 

etapa; registrar os 
casos que 

necessitam de 
acompanhamento 
mais direto; relatar 

acompanhamentos e 
ações junto aos 

estudantes e suas 
famílias  

cada bimestre  Orientador Educacional 
Equipe Gestora 
Coordenadores 

Pedagógicos 

Docentes 

 

 

Eixo 12: Projetos e ações institucionais 

Ações/Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais   
envolvidos  

Avaliação 

Organização do Tempo 
comunidade com os 

decentes 

(1ª parte) 

Conhecer a região e localizar a 
moradia dos profissionais que 

trabalham escola para ajudar na 
Elaboração do Inventário Social, 
Histórico, Cultural, Ambiental e à 

responder as perguntas: 

Onde estamos? Quem nós somos? 

Coordenação 
Coletiva; mapa 

interativo para a 
atividade de 
localização; 

 tópicos para 
discussão; 

abertura para fala e 
impressões  

13/06 

(Terça-feira) 

Coordenad. Intermediário 
Escola do Campo 

Psicólogo EEAA 

 Orientador Educacional 
Equipe Gestora 
Coordenadores 

Pedagógicos 

Docentes 

Profissionais 
Terceirizados 

A atividade ocorreu na data 
programada; o encontro durou 

cerca de 150 minutos; levantamento 
cartográfico do Engenho das Lajes e 

registro das  informações sobre a 
comunidade escolar. 

Organização do Tempo 
comunidade com os 

docentes 

(2ª parte) 

Conhecer a região e a 
comunidade que a escola está 

inserida para ajudar na 
Elaboração do Inventário Social, 
Histórico, Cultural, Ambiental e à 

responder as perguntas: 

Onde estamos? Quem nós somos? 

Caminhada pelo 
Engenho das Lajes; 

Registros e 
discussões sobre a 

experiência 

22/06 

(Quarta-feira) 

Psicólogo EEAA 

 Orientador Educacional 
Equipe Gestora 
Coordenadores 

Pedagógicos 

Docentes 
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Organização do Tempo 
comunidade com os 

estudantes 
representantes de turma 

(3ª parte) 

Conhecer a região e localizar a 
moradia dos estudantes 

representantes de turma para 
ajudar na Elaboração do 

Inventário Social, Histórico, 
Cultural, Ambiental e à responder 

as perguntas: 

Onde estamos? Quem nós somos? 

Mapa interativo para 
a atividade de 
localização; 

 tópicos para 
discussão; 

abertura para fala e 
impressões 

a definir   

 

Eixo 13: Intervenções pedagógicas  

Ações/Demandas  Objetivos  Procedimentos  Cronograma  Profissionais   
envolvidos  

Avaliação 

Acompanhar o processo 
de desenvolvimento dos 

estudantes com distorção 
idade/série 

Verificar junto aos estudantes o 
processo de desenvolvimento da 
aprendizagem, organização do 
pensamento e estratégias de 

resolução de problemas 

Combinar com os 
professores; 

interagir com os 
estudantes; registrar 
as intervenções e o 

progresso dos 
estudantes 

duas vezes por 
mês durante  

(projeto anual) 

Psicólogo EEAA 

 Orientador Educacional 

Coordenadores 
Pedagógicos 

Docentes 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 
Gerência de Orientação Educacional 

 

ANEXO 2 - PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Marcos do Nascimento Silva               Matrícula: 2431211                 Turno:Matutino/vespertino (40h: 20h + 20h) 

 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da Unidade 
Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e 
Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador 
Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao 
desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de 
exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

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

 

 

● Acolher e realizar escuta ativa com estudantes, familiares e toda equipe escolar; 
● Promover ações de prevenção/intervenção ao bullying e seus complicadores; 
● Promover ações que abordem a Cultura de paz e à Comunicação não Violenta; 
● Promover projetos que envolvam a temática: sexualidade, higiene pessoal (cuidados com o corpo) e prevenção de violências; 
● Contribuir para a melhora da saúde emocional/mental dos estudantes e dos professores; 
● Estabelecer parceria com a Rede de Apoio Interna e Externa; 
● Desenvolver ações que proporcionem o autoconhecimento e perspectivas de futuro; 
● Colaborar com o processo de ensino aprendizagem e  com o desenvolvimento da autonomia de estudos dos estudantes. 
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TEMÁTICA 

 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 
EIXO DE AÇÃO 

 

 

PERÍODO 
DE 
EXECUÇÃ
O 

Educaçã
o em 

Cidadani
a DH 

 

Educação 
em 
Diversida
de 

 

Educação 
em 
Sustentabil
idade 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

          x 

  Palestras informativas sobre bullying e seus 
complicadores. 

Junto aos estudantes  Durante o ano 
letivo 

Roda de Conversas sobre bullying e seus 
complicadores. 

Junto aos estudantes  Durante o ano 
letivo 

Acolhimento nas Coordenação Coletiva com 
textos, incenações, músicas, vídeos. 

Junto aos professores Durante o ano 
letivo 

Ações de sensibilização sobre o Bullying e seus 
complicadores.  

Junto aos Professores e 
Comunidade Escolar 

Durante o ano 
letivo 

Ações voltadas à Cultura de Paz e valorização da 
vida, com ênfase aos valores, como por exemplo 
respeito, responsabilidade, gentileza. 

Junto aos Estudantes Durante o ano 
letivo 

 

Formação sobre Comunicação Não Violenta 

Junto aos professores 

Junto aos estudantes 

Institucional 

1º bimestres 
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Sexualidades e 

Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

          X 

 Contação de história, rodas de conversa, uso de 
vídeos, leituras de textos sobre a temática 18 de 
maio. 

Junto aos estudantes 2º Bimestre 

 

Confecção de material com a temática maio 
laranja para exposição no espaço escolar. 

Junto aos estudantes 

junto aos professores 

junto às famílias 

2º Bimestre 

 

Participação na Caminhada Maio Laranja 

Junto aos estudantes 

Junto aos professores 

Junto às famílias 

2º Bimestre 

Contação de histórias, rodas de conversa,vídeos, 
músicas, sobre Sexualidade, Higiene e cuidado 
com o corpo. 

 

Junto aos Estudantes 

 

2º Bimestre 

Ações junto as Redes de Apoio Externa: 
Palestras e orientações sobre saúde e higiene 
pessoal.  

Junto aos Estudantes 

 

 

2ºBimestre 

 

  2º Bimestre 
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Autonomia de 
Estudos 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

X 

 Ações coletivas e individuais sobre Organização 
e Autonomia para os Estudos: Projeto Ações que 
transformam (desenvolvendo valores), com a 
temática Hábitos de estudos: responsabilidade, 
por exemplo; Orientações por meio de 
informativos. 

 

      Junto aos estudantes 

         Junto às famílias 

1º Bimestre e 

2º Bimestre 

Orientações aos Professores e Pais sobre a 
importância do hábito de estudos 

Junto aos professores 

Junto às famílias 

Durante o ano 
letivo 

Mapeamento e Acompanhamento dos estudantes 
com dificuldade de aprendizagem e com 
execesso de faltas. 

Junto aos estudantes, 
professores e famílias 

Durante o ano 
letivo 

Ação junto à Rede de Apoio (Conselho Tutelar) 
aos estudantes com percentual negativo de 
frequência. 

Junto às famílias Durante todo o ano 
letivo 

   

 

 

 

 

 

Transição Escolar 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

               x 

Roda de Conversa sobre o Ensino Fundamental 
– Anos iniciais (1º ano), Anos Finais (5º ano) e 
Ensino Médio (1º ano Ens. Médio para os 9º 
anos). 

Junto aos estudantes e 
famílias 

4º Bimestre 

Roda de conversas com relato de experiências 
dos estudantes dos anos seguintes ào ano 
anterior – desafios, oportunidades, 
comprometimentos. 

 

Junto aos estudantes 

4º Bimestre 
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Encontros com os responsáveis com rodas de 
conversas para esclarecimentos quanto às novas 
rotidas a serem adotadas no ano seguinte. 

 

Junto às famílias 

4º Bimestre 

Proporcionar encontros com professores que 
ministram aulas nos anos seguintes ao dos 
estudantes. 

Junto aos estudantes 

Junto aos professores 

4º Bimestre 

Acompanhamento e escuta sensível e empatica 
em caso de dúvidas ou dificuldades no 
entendimento do novo ciclo.  

Junto aos estudantes 

Junto às famílias 

           4º Bimestre 

 

 

 

 

Integração 
Família Escola 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

Apresentação da Orientação Educacional para a 
comunidade escolar 

Junto às famílias 

Junto aos professoes 

Junto aos estudantes 

 

1º Bimestre 

Projeto Família e escola Junto às famílias Semestral 

Participação no Planejamento e execução das 
Reuniões bimestrais 

Junto aos professores 

Junto às famílias 

Durante o ano 
letivo 

Ações com parceiros da Rede de Proteção Social 
através de palestras e reuniões com as famílias 
 

Junto a Rede de Apoio 
Junto às famílias 

Durante o ano 

Ações referentes ao dia do Campo – 
Informativos, vídeos, Rodas de conversas. 

     Junto aos estudantes 

       Junto às famílias 

2º bimestre 

    Roda de Conversa sobre Escuta Empática, Saúde 
Mental. 

Junto aos Professores Durante o ano 
letivo 
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Desenvolvimento 
das Competências 
Socioemocionais 

 

 

 

 

 

 

 

          x 

 

 

 

 

 

 

 

         x 

 

 

 

 

 

 

 

               x 

Palestras, Vídeos sobre  Valorização da Vida Junto aos estudantes 

Junto aos professores 

Durante o ano 
letivo 

Parceria com instituições para realização 
atendimento a saúde 

 Junto aos estudantes Durante todo o ano 
letivo 

Sensibilização das famílias quanto às questões 
socioemocionais dos estudantes. 

 Junto às famílias Durante todo o ano 
letivo 

Encaminhamentos de estudantes em 
adoecimento mental para a Rede de Apoio. 

Junto à Rede social Durante o ano 
letivo 

 

Ações voltadas para Semana da Inclusão, Maio 
Laranja e Setembro Amarelo - sensibilização e 
conscientização por meio de  videos, rodas de 
conversas, encenações, produções individuais. 

Junto aos Professores 

Junto aos estudantes 

Junto às famílias 

Junto a Rede de Apoio 

 

Durante o período 
que se fizer 
necessário, em 
datas ou semanas 
específicadas no 
calendário escolar. 

  

Ações nas coletivas junto aos docentes - 
sensibilização e autocuidado 

 

 

     Junto aos professores 

Durante todo o ano 
letivo 

Contribuição na semana para a vida: rodas de 
conversas sobre competencia socioemocional e 
autocuidado. 

 Junto aos estudantes 

Junto aos professoes 

      2º Bimestre 
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Projeto Cidação Consciente: Representante de 
turma 

Junto aos estudantes Durante o ano 
letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino/Aprendiza
gem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Contribuir nas coordenações coletivas de 
professore com temáticas sugeridas pelo grupo – 
formação continuada.   

Junto aos professores 

Rede de Apoio 

Durante o ano 
letivo 

Participar das Coordenações Pedagógicas e 
Conselho de Classe 

Junto aos Professores Durante o ano 
letivo 

Orientar individual e coletivamente Junto aos estudantes 

Junto aos professores 

Durante o ano 
letivo 

Busca ativa constante com a conscientização da 
importância do processo de ensino 
aprendizagem 

Junto às famílias 

Junto aos estudantes 

Durante o ano 
letivo 

Levantamento de estudantes com questões de 
comportamento em sala de aula. 

     Junto aos Professores Durante o ano 
letivo 

Encaminhamentos de estudantes à Rede de Saúde Junto à Rede Social e 
Rede Pública de Saúde 

Durante o ano 
letivo ou quando se 
fizer necessário. 

 

Encaminhamento dos estudantes infrequentes 
para Conselho Tutelar 

 

 Junto à Rede 

Durante o ano 
letivo ou quando se 
fizer necessário. 
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   Projeto de Vida 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

          x 

Ações sobre autoconhecimento e 
desenvolvimento socioemocional: rodas de 
conversas, textos, vídeos. 

 

Junto aos estudantes 

 Durante todo o 
ano letivo. 

 

Apoio na abordagem dos temas desenvolvidos 
ao longo do ano letivo. 

Junto aos professores Durante todo o ano 
letivo 

Ações junto à rede de apoio, proporcionando 
esclarecimentos quanto às escolhas profissionais 

Junto à rede de apoio Durante todo o ano 
letivo. 

Proporcionar o protagonismo estudantil: 
levantamento do informações sobre o espaço 
onde vive, a sua identificação com esse espaço, 
anseios sobre as mudanças desejadas para o 
espaço que está inserido. 

 

 

Junto aos estudantes 

 

Durante o ano 
letivo 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados 

● Participação ativa dos estudantes e professores.  
● Observação da realidade escolar. 
● Relatório Semestral da Orientação Educacional 
● Devolutiva dos Professores, Estudanes, Familiares: observação, diálogo e registros escritos. 
● Satisfação da comunidade escolar, frente as ações realizadas. 



 

 

TEMÁTICA 

 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 
EIXO DE AÇÃO 

 

 

PERÍODO 
DE 
EXECUÇÃ
O 

Educaçã
o em 

Cidadani
a DH 

 

Educação 
em 
Diversida
de 

 

Educação 
em 
Sustentabil
idade 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

          x 

  Palestras informativas sobre bullying e seus 
complicadores. 

Junto aos estudantes  Durante o ano 
letivo 

Roda de Conversas sobre bullying e seus 
complicadores. 

Junto aos estudantes  Durante o ano 
letivo 

Acolhimento nas Coordenação Coletiva com 
textos, incenações, músicas, vídeos. 

Junto aos professores Durante o ano 
letivo 

Ações de sensibilização sobre o Bullying e seus 
complicadores.  

Junto aos Professores e 
Comunidade Escolar 

Durante o ano 
letivo 

Ações voltadas à Cultura de Paz e valorização da 
vida, com ênfase aos valores, como por exemplo 
respeito, responsabilidade, gentileza. 

Junto aos Estudantes Durante o ano 
letivo 
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Formação sobre Comunicação Não Violenta 

Junto aos professores 

Junto aos estudantes 

Institucional 

1º bimestres 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexualidades e 

Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

          X 

 Contação de história, rodas de conversa, uso de 
vídeos, leituras de textos sobre a temática 18 de 
maio. 

Junto aos estudantes 2º Bimestre 

 

Confecção de material com a temática maio 
laranja para exposição no espaço escolar. 

Junto aos estudantes 

junto aos professores 

junto às famílias 

2º Bimestre 

 

Participação na Caminhada Maio Laranja 

Junto aos estudantes 

Junto aos professores 

Junto às famílias 

2º Bimestre 

Contação de histórias, rodas de conversa,vídeos, 
músicas, sobre Sexualidade, Higiene e cuidado 
com o corpo. 

 

Junto aos Estudantes 

 

2º Bimestre 



 

10 
 

Ações junto as Redes de Apoio Externa: 
Palestras e orientações sobre saúde e higiene 
pessoal.  

Junto aos Estudantes 

 

 

2ºBimestre 

 

  2º Bimestre 

   

 

 

 

 

 

 

 

Autonomia de 
Estudos 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

X 

 Ações coletivas e individuais sobre Organização 
e Autonomia para os Estudos: Projeto Ações que 
transformam (desenvolvendo valores), com a 
temática Hábitos de estudos: responsabilidade, 
por exemplo; Orientações por meio de 
informativos. 

 

      Junto aos estudantes 

         Junto às famílias 

1º Bimestre e 

2º Bimestre 

Orientações aos Professores e Pais sobre a 
importância do hábito de estudos 

Junto aos professores 

Junto às famílias 

Durante o ano 
letivo 

Mapeamento e Acompanhamento dos estudantes 
com dificuldade de aprendizagem e com 
execesso de faltas. 

Junto aos estudantes, 
professores e famílias 

Durante o ano 
letivo 

Ação junto à Rede de Apoio (Conselho Tutelar) 
aos estudantes com percentual negativo de 
frequência. 

Junto às famílias Durante todo o ano 
letivo 
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Transição Escolar 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

               x 

Roda de Conversa sobre o Ensino Fundamental 
– Anos iniciais (1º ano), Anos Finais (5º ano) e 
Ensino Médio (1º ano Ens. Médio para os 9º 
anos). 

Junto aos estudantes e 
famílias 

4º Bimestre 

Roda de conversas com relato de experiências 
dos estudantes dos anos seguintes ào ano 
anterior – desafios, oportunidades, 
comprometimentos. 

 

Junto aos estudantes 

4º Bimestre 

Encontros com os responsáveis com rodas de 
conversas para esclarecimentos quanto às novas 
rotidas a serem adotadas no ano seguinte. 

 

Junto às famílias 

4º Bimestre 

Proporcionar encontros com professores que 
ministram aulas nos anos seguintes ao dos 
estudantes. 

Junto aos estudantes 

Junto aos professores 

4º Bimestre 

Acompanhamento e escuta sensível e empatica 
em caso de dúvidas ou dificuldades no 
entendimento do novo ciclo.  

Junto aos estudantes 

Junto às famílias 

           4º Bimestre 



 

12 
 

 

 

 

 

Integração 
Família Escola 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

x 

 

Apresentação da Orientação Educacional para a 
comunidade escolar 

Junto às famílias 

Junto aos professoes 

Junto aos estudantes 

 

1º Bimestre 

Projeto Família e escola Junto às famílias Semestral 

Participação no Planejamento e execução das 
Reuniões bimestrais 

Junto aos professores 

Junto às famílias 

Durante o ano 
letivo 

Ações com parceiros da Rede de Proteção Social 
através de palestras e reuniões com as famílias 
 

Junto a Rede de Apoio 
Junto às famílias 

Durante o ano 

Ações referentes ao dia do Campo – 
Informativos, vídeos, Rodas de conversas. 

     Junto aos estudantes 

       Junto às famílias 

2º bimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roda de Conversa sobre Escuta Empática, Saúde 
Mental. 

Junto aos Professores Durante o ano 
letivo 

Palestras, Vídeos sobre  Valorização da Vida Junto aos estudantes 

Junto aos professores 

Durante o ano 
letivo 

Parceria com instituições para realização 
atendimento a saúde 

 Junto aos estudantes Durante todo o ano 
letivo 
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Desenvolvimento 
das Competências 
Socioemocionais 

 

 

          x 

 

 

         X 

 

 

               x 

Sensibilização das famílias quanto às questões 
socioemocionais dos estudantes. 

 Junto às famílias Durante todo o ano 
letivo 

Encaminhamentos de estudantes em 
adoecimento mental para a Rede de Apoio. 

Junto à Rede social Durante o ano 
letivo 

 

Ações voltadas para Semana da Inclusão, Maio 
Laranja e Setembro Amarelo - sensibilização e 
conscientização por meio de  videos, rodas de 
conversas, encenações, produções individuais. 

Junto aos Professores 

Junto aos estudantes 

Junto às famílias 

Junto a Rede de Apoio 

 

Durante o período 
que se fizer 
necessário, em 
datas ou semanas 
específicadas no 
calendário escolar. 

  

Ações nas coletivas junto aos docentes - 
sensibilização e autocuidado 

 

 

     Junto aos professores 

Durante todo o ano 
letivo 

Contribuição na semana para a vida: rodas de 
conversas sobre competencia socioemocional e 
autocuidado. 

 Junto aos estudantes 

Junto aos professoes 

      2º Bimestre 

Projeto Cidação Consciente: Representante de 
turma 

Junto aos estudantes Durante o ano 
letivo 
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Ensino/Aprendiza
gem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Contribuir nas coordenações coletivas de 
professore com temáticas sugeridas pelo grupo – 
formação continuada.   

Junto aos professores 

Rede de Apoio 

Durante o ano 
letivo 

Participar das Coordenações Pedagógicas e 
Conselho de Classe 

Junto aos Professores Durante o ano 
letivo 

Orientar individual e coletivamente Junto aos estudantes 

Junto aos professores 

Durante o ano 
letivo 

Busca ativa constante com a conscientização da 
importância do processo de ensino 
aprendizagem 

Junto às famílias 

Junto aos estudantes 

Durante o ano 
letivo 

Levantamento de estudantes com questões de 
comportamento em sala de aula. 

     Junto aos Professores Durante o ano 
letivo 

Encaminhamentos de estudantes à Rede de Saúde Junto à Rede Social e 
Rede Pública de Saúde 

Durante o ano 
letivo ou quando se 
fizer necessário. 

 

Encaminhamento dos estudantes infrequentes 
para Conselho Tutelar 

 

 Junto à Rede 

Durante o ano 
letivo ou quando se 
fizer necessário. 
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   Projeto de Vida 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

          x 

Ações sobre autoconhecimento e 
desenvolvimento socioemocional: rodas de 
conversas, textos, vídeos. 

 

Junto aos estudantes 

 Durante todo o 
ano letivo. 

 

Apoio na abordagem dos temas desenvolvidos 
ao longo do ano letivo. 

Junto aos professores Durante todo o ano 
letivo 

Ações junto à rede de apoio, proporcionando 
esclarecimentos quanto às escolhas profissionais 

Junto à rede de apoio Durante todo o ano 
letivo. 

Proporcionar o protagonismo estudantil: 
levantamento do informações sobre o espaço 
onde vive, a sua identificação com esse espaço, 
anseios sobre as mudanças desejadas para o 
espaço que está inserido. 

 

 

Junto aos estudantes 

 

Durante o ano 
letivo 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados 

● Participação ativa dos estudantes e professores.  
● Observação da realidade escolar. 
● Relatório Semestral da Orientação Educacional 
● Devolutiva dos Professores, Estudanes, Familiares: observação, diálogo e registros escritos. 
● Satisfação da comunidade escolar, frente as ações realizadas. 
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