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1.  APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 O Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional Vale do Amanhecer 

rege-se pelos princípios elencados em nossa Constituição, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei Orgânica do Distrito Federal, Projeto Político 

Pedagógico Professor Carlos Mota da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal e a Lei n° 4751 de Gestão Democrática. É fruto do debate com 

toda a comunidade escolar, buscando se adequar à nova realidade social, cada 

dia mais dinâmica e competitiva. Acreditamos que a escola é muito mais que um 

mero ambiente de repasse de conhecimento inerte às demandas sociais, 

buscamos, portanto, a construção de uma Instituição dinâmica, receptiva e 

principalmente alinhada à linguagem e anseios do público que atendemos não só 

transmitindo conceitos e fundamentos teóricos, mas oportunizando a prática de 

tais elementos no cotidiano. Estamos convictos de que os conhecimentos 

científicos necessitam ser reconstruídos em suas várias determinações.  

 Do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, é certo que nós, 

seres humanos, estamos constantemente em desenvolvimento, sujeitos ativos 

em um ambiente culturalmente organizado e socialmente regulados por meio de 

interações estabelecidas. O desenvolvimento do educando deve ser 

compreendido como um processo contínuo, multidimensional e dinâmico. O 

aluno reconstrói o conhecimento existente tornando a aprendizagem significativa. 

Para que o corpo docente interaja com a realidade dos alunos, trabalhar com 

conceitos de modo a dar visibilidade às competências, às habilidades e aos 

conteúdos a serem priorizados no currículo escolar, no propósito de assumir o 

compromisso com a formação de sujeitos críticos e reflexivos. A direção reuniu-

se com todos os segmentos da comunidade escolar por meio do debate direto, 

para a construção da proposta pedagógica, com o objetivo de nortear o trabalho 

pedagógico de acordo com as orientações curriculares e diretrizes pedagógicas 

da SEEDF.  

 Entendemos que oportunizar aos alunos o acesso aos recursos 

pedagógicos, administrativos e funcionais é colocá-los no centro de todo 

processo de ensino aprendizagem flexível e adaptado aos mais diversos 

 3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 
CENTRO EDUCACIONAL VALE DO AMANHECER

contextos educacionais. 

 

 

2.  HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

Nome: Centro Educacional Vale do Amanhecer 

Endereço: Área Especial Nº 03 lote 01 Vale do Amanhecer – Planaltina –DF  

Telefone: (61) 3901-8007 

Endereço Eletrônico: escolacedvaledoamanhecer@gmail.com 

Localização: Vale do Amanhecer – Planaltina – DF 

Coordenação Regional de Ensino: Planaltina 

Data de criação: 11 de abril de 2005 

Turno de funcionamento: Matutino, Vespertino e Noturno. 
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Nível de ensino ofertado: 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

1º, 2º e 3º segmento do EJA. 

 O Centro Educacional Vale do Amanhecer está localizado na Área Especial 

N.º 03 Lote 01, Vale do Amanhecer – Planaltina – DF. As atividades na unidade de 

ensino tiveram início em janeiro de 2005 quando sua criação foi aprovada através 

da Portaria n.º 09 de 11 de abril de 2005, então com a denominação de Centro de 

Ensino Fundamental Vale do Amanhecer, sendo que em 2009 por meio da 

Portaria n° 147 de 23 de abril foi transformado em Centro Educacional. 

 Hoje, dezessete anos após sua criação, o CED Vale do Amanhecer 

atende cerca de 1.000 alunos. Possuímos uma boa estrutura e espaço físico: 1 

pátio coberto, 1 sala de coordenação para professores, 1 sala de professores, 1 

copa para professores, 1 sala para escola integral, 1 sala de múltiplo uso, 1 sala 

de almoxarifado, 1 sala de reprografia, 1 sala de secretaria, 1 cozinha com 2 

depósitos de gêneros, 1 sala de leitura, 1 laboratório de informática, 1 sala para 

servidores, 1 sala de depósito, 1 sala de laboratório de ciências, 16 salas de aula, 

1 sala de coordenação, 1 sala de recursos e 1 quadra externa, coberta em 2020. 

 Atualmente a escola é dirigida pela diretora Marlene de Souza Beserra e 

vice-diretora: Surama Castro. Um chefe de Secretaria Humberto Rosa da Silva e 

uma supervisora que atua no diurno: Gelça Lopes dos Santos. E um supervisor 

que atua no noturno: Murilo Barbosa Araújo. A equipe conta ainda com três 

coordenadores sendo três no diurno e um no noturno, sessenta e seis (incluindo a 

gestão) professores, um orientador educacional, cinco merendeiros, quatro vigias 

e doze auxiliares de conservação e limpeza. A Instituição, como figura simbólica 

da presença do Estado na comunidade, interage positivamente com a 

comunidade escolar e com a comunidade em geral, buscando resolver 

problemas pertinentes ao convívio escolar e quando necessário encaminhando 

demandas não possíveis de solucionar aos órgãos competentes para tais fins. 

3.  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 
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 Em 1964, a Lei nº. 4.545 de 10 de dezembro dividiu o Distrito Federal em 

oito Regiões Administrativas – RAs, sendo Planaltina denominada RA VI. Na 

década de 1960, surgiu, ao sul da RA, a região conhecida como Vale do 

Amanhecer, uma das maiores comunidades mística do país. A partir de 1980, 

essa ocupação urbana foi intensificada, originando o Setor Habitacional Vale do 

Amanhecer. 

 O espaço urbano diferenciado – Vale do Amanhecer – localizado em 

Planaltina (Distrito Federal), cuja formação foi influenciada principalmente pelo 

fator religioso, contrapõe- se a da maioria das grandes cidades mundiais que se 

originaram em torno de interesses econômicos. 

 O local tem cerca  de 22 alqueires e o formato de um triângulo, formado por 

dois córregos e a rodovia DF-15. Inicialmente destinado à construção do templo. 

Neiva, sua fundadora, distribuiu alguns lotes para alguns de seus seguidores, 

onde acabou se tornando uma pequena vila. 

 Hoje a população estima-se em 30mil habitantes. As pesquisas realizadas 

no local apontaram que sua grande maioria não pertence à religião, existe uma 

grande parcela de protestantes e também católicos. Isso aconteceu porque 

muitos lotes nessa área foram vendidos a não seguidores. 

 Com relação à estrutura da região existe uma área central, próxima aos 

templos, que é dotada de uma considerável infraestrutura com pavimentação, 

iluminação, saneamento e coleta de lixo, em contra partida existe perifericamente 

a Vila Pacheco (onde está localizado o CED VALE DO AMANHECER) onde as 

condições não são as mesmas. O asfalto, por exemplo, não existe em todo o 

bairro e os outros serviços básicos não são satisfatórios para atender a 

população. 
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 De maneira geral as duas maiores reclamações são por falta de hospitais 

e segurança, esses problemas acontecem principalmente porque a região não 

recebe recursos diretos tornando-se dependente da administração de Planaltina, 

já que o Vale do Amanhecer é considerado como parte da mesma. No final do 

ano de 2021 a comnidade do Vale do Amanhecer foi comtemplada como uma 

UBS  com capacidade para 200 atendimentos diários.  

 O comércio do Vale do Amanhecer atende as necessidades básicas de 

sua população dispondo de pequenos supermercados, feira de produtos 

alimentícios, padarias, restaurantes, etc. A economia gira entorno da 

movimentação turística religiosa no local. São várias as pousadas existentes e as 

lojas de artigos religiosos, contudo não existem ofertas de emprego suficientes 

para todos. Grande parte da população depende das oportunidades para se 

trabalhar em Brasília ou em outras regiões administrativas. 

 A região conta com outra escola de séries iniciais – Mestre D´Armas. 

A.  ALGUNS INDICADORES  
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – SAEB – 2019 

9º Ano

Língua Portuguesa

Nível 
Proficiênci
a:

Matemática

Nível 
Proficiênci
a:

3ª Série

Língua Portuguesa

Nível 3 
Proficiência: 276.98
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• Reconhecer as coordenadas de pontos representados em um plano cartesiano 
localizados no primeiro quadrante. 

NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

• Reconhecer os zeros de uma função dada graficamente. 
• Determinar o valor de uma função afim, dada sua lei de formação. 
• Determinar resultado utilizando o conceito de progressão aritmética. 

TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES 

• Associar um gráfico de setores a dados percentuais apresentados textualmente ou 
em uma tabela. 

IDEB – ANOS FINAIS 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são 
capazes de: 
• Localizar informação explícita em artigos de opinião. 
• Identificar a finalidade de relatórios científicos. 
• Reconhecer relações de sentido marcadas por conjunções, a relação de 

causa e consequência e a relação entre o pronome e seu referente em fragmentos 
de romances. 

• Reconhecer o tema de uma crônica. 
• Reconhecer variantes linguísticas em artigos. 
• Reconhecer o sentido e o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 

morfossintáticos em contos, artigos e crônicas. 
• Reconhecer opiniões divergentes sobre o mesmo tema em diferentes textos. 
• Inferir informação, o sentido e o efeito de sentido produzido por expressão em 

reportagens e tirinhas. 

Ideb Observado

DISTRIT
O 
FEDERA

3.3 3.5 3.9 3.9 3.8 4.0 4.3 4.6

2017Estado 20192009 201320112005 2007 2015
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IDEB – ENSINO MÉDIO 

 Os indicadores observados traduzem um valor estatístico à qualidade de 

ensino e avalia a aprendizagem dos estudantes, indicando que seria necessária 

uma intervenção. 

 Entendemos que a revisão constante das metodologias pedagógicas 

adotadas, investimento em tecnologias, empoderamento de estudantes como 

protagonistas do conhecimento são estímulos para levar a um melhor 

desempenho na aprendizagem escolar. 

4. FUNÇÃO SOCIAL 

 “Todos podemos concordar com o fato de que a escola construída pelos 

educadores não é a desejada pelos donos da sociedade e do poder e, sobretudo 

não é a escola desejada pelos proprietários que compram a força de trabalho [...] 

Daí a certeza de que a construção da escola possível é uma tarefa política 

extremamente complexa, [...] fruto de longas lutas” (Arroyo – 1993), indicando-nos 

que a escola pública é perpassada por vários viés e olhares, que, para cada 

Metas Projetadas

3.4 3.7 4.1 4.5 4.8 5.0

2011 20152009 2017 20192013

Ideb Observado

DISTRITO FEDERAL 3.0 3.2 3.2 3.1 3.3 3.5 3.4 4.0

Estado
2005 2007 2009 2015 20192011 2013 2017

Metas Projetadas

3.1 3.3 3.6 3.9 4.4 4.
6

20
172009

2011 20
19

2013 2015
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elemento que a pensa, ela tem uma razão de existir. 

 O CED Vale entende que sua função social da escola diante do processo 

de escolarização é além de gerar conhecimento escolar, transmitir valores aos 

seus alunos. Nesse sentido, para se chegar a essa finalidade deve-se fazer uso da 

educação inclusiva com fundamentos em práticas pedagógicas apropriadas para 

todos que compõem a comunidade escolar. 

5. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 Oportunizar os segmentos da escola (gestores, professores, assistentes 

de educação, pais, alunos e conselho escolar) para a prática educativa, 

objetivando um ensino de qualidade, de maneira a atender as necessidades e 

especificidades da comunidade, no que diz respeito à compreensão da vida social 

nas suas diferentes dimensões. Priorizando o desenvolvimento do conhecimento 

do aluno, a participação coletiva dos sujeitos, no sentido de estabelecer uma 

prática pedagógica centrada em uma cultura de paz e promoção da cidadania. 

6.  PRINCÍPIOS 

 Um dos princípios constantes da LDB que mais orienta a prática 

pedagógica do CED VALE DO AMANHECER refere-se à “Igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”.  Esse princípio traduz a 

paisagem social da escola, que inserida em uma comunidade carente em que a 

maioria das famílias apresentam uma vulnerabilidade econômica, faz-se 

necessárias ações que promovam à permanência do estudante no fluxo 

cumprindo assim outro princípio de democratização social. 

7.   OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

7.1.  OBJETIVO GERAL 

 Criar situações de aprendizagem, que permitam ao aluno desenvolver as 
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capacidades cognitivas, afetivas, psicomotoras, dando a sua melhor contribuição 

para o desenvolvimento de competências na prática social e produtiva, 

melhorando, assim,  a qualidade de ensino, motivando e efetivando a 

permanência do aluno na escola, evitando a evasão. 

7.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- possibilitar a melhoria na qualidade pedagógica do processo educacional , 

na construção de ações pedagógicas pautadas na realidade local, na maior 

integração entre os agentes envolvidos da escola. 

- Instrumentalizar a coordenação pedagógica como espaço de formação 

continuada do corpo docente a fim de obtermos resultados contundentes 

com a proposta pedagógica. 

- Incentivar a participação da comunidade na escola com o objetivo de 

melhor integrá-la e promover a conscientização de que a participação da 

comunidade é benéfica para o rendimento dos alunos. 

- Realizar, bimestralmente, reuniões pedagógicas. 

- Promover a adequação curricular para todos os alunos que dela 

necessitarem. 

- Elaborar projetos pedagógicos, envolvendo todos os segmentos da 

comunidade escolar e aplicá-los junto aos discentes. 

- Adaptar o currículo da EJA ao aluno do período noturno. 

- Elevar os índices nas avaliações institucionais. 

- Garantir o acesso e a permanência dos alunos com necessidades 

especiais no ensino regular. 

- Propor iniciativas culturais na escola. 

- Proporcionar o amadurecimento acadêmico aos alunos do Ensino Médio 

na busca de um currículo integrador entre teoria e prática. 

8.  FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 Das concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas: 
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- Da Pedagogia Histórico-Crítica 

 A Pedagogia Histórico-Crítica pauta os sujeitos como centrais na 

construção da história a partir das relações sociais e da relação ser humano e 

natureza, concebendo a prática social dos estudantes como elemento para 

problematização da escola e da sala de aula através da linguagem como 

mediadora da transformação da prática social. 

  A Pedagogia Histórico-Crítica objetiva o reconhecimento do educando 

enquanto sujeito do processo educativo e seu lugar na aprendizagem a partir da 

diversidade (Currículo em Movimento da Educação Básica Pressupostos 

Teóricos, p. 32). 

- Da Psicologia Histórico-Cultural 

 Pauta a organização escolar a partir do reconhecimento das práticas 

sociais da comunidade escolar, concebendo a aprendizagem como tendo seu 

ponto de partida na identificação da prática social, possibilitando o diálogo entre 

os diversos saberes que, por sua vez, é condição para a construção de 

conhecimento. A Psicologia Histórico-Cultural objetiva a catarse e a síntese como 

outra expressão da prática social a partir do processo dialético do ensino-

aprendizagem (Currículo em Movimento da Educação Básica Pressupostos 

Teóricos, p. 33 e 34). 

 - Dos Eixos Transversais do Currículo em Movimento: 

 Os Eixos Transversais do Currículo em Movimento pautam a Educação 

para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, 

Educação para a Sustentabilidade (Currículo em Movimento da Educação Básica 

Pressupostos Teóricos, p. 36). Os Eixos Transversais do Currículo em Movimento 

concebem as narrativas historicamente negligenciadas em sua relevância social, 

com o objetivo de tornar o currículo mais reflexivo e menos normativo. 

- Dos princípios estéticos, políticos e éticos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB Nº 3/1998, Artigo 9º): 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio concebem a 

Estética da Sensibilidade como orientação para a criatividade, invenção, 
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curiosidade, afetividade e construção de identidade em contexto de dúvida, 

questionamento e diversidade com objetivos à “liberdade responsável” em 

oposição a uma cultura educacional que primaria pela repetição e padronização. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio concebem a 

Política da Igualdade como orientação para o reconhecimento dos Direitos 

Humanos e noção de cidadania no Estado Democrático de Direito, trazendo a 

escola e a educação para a responsabilidade quanto ao exercício da igualdade e 

no combate das formas discriminatórias. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio concebem a 

Ética da Identidade como orientação para o acolhimento da alteridade e para a 

solidariedade, trazendo a escola como protagonista na construção de 

“identidades sensíveis e igualitárias (...), praticando um humanismo 

contemporâneo” em exercício de superação de “dicotomias entre o mundo da 

moral e o mundo da matéria, o público e o privado”. 

- Do Novo Ensino Médio: 

 A Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio que foi 

implementada no seu primeiro ano ano CED Vale do Amanhecer com várias 

dificuldades, dentre elas: 

 - A dificuldade de fechar a modulação da escola seguindo as novas 

diretrizes; 

 - A formação insuficiente dos professores, uma vez que existe em nossa 

escola uma alta rotatividade de servidores anualmente. Em nossa modulação, 

existem poucos professores efetivos e os que chegaram este ano não tiveram 

contato com nenhuma formação sobre o Novo Ensino Médio. 

 - Desconhecimento de ações sobre à escrituração das eletivas levando a 

uma instabilidade dentro da comunidade escolar. 

9.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 Esta Proposta Pedagógica, construída a partir da participação de todos os 

segmentos da escola, visa não só a permanência do aluno na instituição, mas a 
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qualidade do ensino, buscando com que o aluno conclua seus estudos no 

período correto. 

 Esta instituição concretiza a Lei nº 11 de 10 de março de 2008, na inclusão 

dos conteúdos referentes à História e à Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 

ministradas no contexto de todo currículo, especialmente nas áreas de Arte, 

Literatura e História Brasileira. 

 O calendário escolar tem como eixos de organização: o Calendário Anual 

oficial da SEDF com adaptações da U.E. para o atendimento da semestralidade, 

ciclos e do Novo Ensino Médio; o desenvolvimento dos projetos pedagógicos 

contidos no PPP da U.E., considerando institucionalmente as etapas de 

planejamento, desenvolvimento, culminância e avaliação de cada projeto no ano 

letivo. 

 A organização dos horários segue a carga horária/aula das Diretrizes 

Educacionais, com prioridade para horários duplos em componentes com carga 

horária a partir de 3 horas/aula, e com a liberdade e autonomia de realização de 

horários especiais por períodos determinados durante o ano letivo para 

realização de reagrupamentos e projetos previstos neste PPP. 

 Os intervalos são definidos pelas equipes de cada turno com vistas a 

melhor atendimento das especificidades do público de cada turno. 

 A U.E. adota conforme descrevem as Diretrizes da Semestralidade da 

SEDF: a semestralidade para Ensino Médio, contemplada também nos projetos 

curriculares de Prática Diversificada da U.E., anualidade nos componentes 

curriculares de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física (para este, a 

anualidade se dá apenas nos turnos diurnos). Para o Ensino Fundamental II, a 

organização curricular em Ciclos segue a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB),  e dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental (PCNs). 

 No ano de 2022 , o CED VALE DO AMANHECER iniciou a implantação do 
Novo Ensino Médio.   “A Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 

horas para 1.000 horas anuais (até 2022) e definindo uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple 

uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os 

itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. A mudança tem como 

objetivos garantir a oferta de educação de qualidade à todos os jovens brasileiros e de aproximar as escolas à realidade 
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dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e da vida em 

sociedade. (http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361) 

 A organização metodológica das práticas pedagógicas da Educação de 

Jovens e Adultos, presente nas Diretrizes Curriculares da EJA, deverão se pautar 

nos três eixos articuladores do currículo: cultura, trabalho e tempo. 

 Portanto, o currículo da EJA não deve ser entendido pela comunidade 

escolar como na pedagogia tradicional, que fragmenta o processo de 

conhecimento e o hierarquiza nas matérias escolares, mas sim como uma forma 

de organização abrangente, na qual os conteúdos culturais relevantes estão 

articulados à realidade em que o educando se encontra, viabilizando um 

processo integrador dos diferentes saberes, e com o mundo do trabalho, a partir 

da contribuição das diferentes áreas/ disciplinas do conhecimento  

10.  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE 
ESCOLAR:  

 O CED Vale do Amanhecer assume o compromisso de ser mediador do 

conhecimento, interagindo com o corpo discente no intuito do exercício pleno da 

cidadania, preocupado com a melhoria e qualidade do ensino, na busca de formar 

sujeitos comprometidos, críticos, reflexivos mediante a apropriação de 

conhecimentos que possam ser capazes de construir uma sociedade democrática 

e inclusiva. 

 Atualmente oferecemos cinco turmas de 6º ano, sete turmas de 7° ano, 

cinco turmas de 8º ano, quatro turmas de 9º ano, quatro turmas 1º ano (NEM), 

duas turmas do 2º ano (EM), duas turmas de 3ºano (EM), nos turnos matutino e 

vespertino. No turno noturno, oferecemos nove turmas de EJA, sendo duas de 

primeiro segmento, quatro de segundo segmento e três de terceiro segmento. 

 Em 2022 iniciamos o Novo Ensino Médio no CED Vale do Amanhecer. 

Consideramos que a implementação é cercada de deficiências no que diz 

respeito quanto à formação professores, sistemas de avaliação e escrituração, 

aporte de recursos, entre outros.  

A. Da Semana Pedagógica  

 Tendo em vista a importância do planejamento pedagógico e administrativo 
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e buscando a construção de uma identidade escolar baseada na coesão e na 

coerência entre educando e educador, a Semana Pedagógica assume papel de 

destaque em nossa instituição, pois constitui o momento ideal para o debate de 

ideias e estratégias que irão balizar nossas ações ao longo do ano letivo. 

 Por sermos uma escola relativamente nova e não possuirmos um 

satisfatório quadro de funcionários efetivos (servidores e professores) sofremos 

com a rotatividade de profissionais e com a descontinuidade de projetos. Para 

amenizarmos tal situação, adotamos a “Cartilha Pedagógica e Administrativa” 

como instrumento sintético de consulta, que juntamente com este Projeto Político 

Pedagógico, passa a ser de conhecimento obrigatório a toda a comunidade 

escolar, em especial ao corpo docente, já que este terá a sua disposição, de 

forma individualizada, as versões impressas e de tais documentos. 

 A Semana Pedagógica não visa (e não poderia) exaurir a complexidade de 

temas surgidos ao longo de todo o ano letivo, mas busca iniciar o diálogo para 

um caminho menos conflituoso, tendo como frutos os documentos apresentados 

ou modificados durante tal debate. 

B.  Da organização do espaço escolar: 

 As aulas são realizadas em salas por turmas e, mediante reserva, em 

salas específicas de apoio à sala de aula tais como Laboratório de Informática, 

Sala de Leitura, Sala de Múltiplo Uso e Laboratório de Ciências 

Situação Problema: O alto número de cargas residuais pela quantidade de 

turmas não são compatíveis com uma modulação para a Semestralidade provoca 

quebra na divisão das salas ambiente e prejuízo às turmas de carga residual que, 

por vezes, não usufruem da ambiência, incidindo também em condições 

desiguais para a qualidade do trabalho. 

Estratégia de solução: a falta de salas de aula deve ser aspecto levado em 

consideração na construção da Estratégia de Matrícula e, consequentemente, ter 

efeitos na Modulação anual da U.E.. 

 Os atendimentos para estudantes do Ensino Especial/Sala de Recursos se 

dão em salas próprias. 
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Situação Problema: no ano de 2022 não contamos com nenhum professor da 

Sala de Recursos. 

 O atendimento do S.O.E., da coordenação, da supervisão e da direção a 

estudantes e familiares deve se dar em sala própria. 

C.  Das atuações na U.E. 

 A atuação de Educadoras Sociais Voluntárias (ESV) é destinada 

prioritariamente ao acompanhamento de estudantes portadores de necessidades 

especiais e, na ausência desta demanda, em atividades de apoio pedagógico em 

atendimento ao corpo discente junto à coordenação pedagógica; 

 O trabalho do Serviço de Orientação Educacional (S.O.E.) na U.E. é 

central no cotidiano escolar, pautado em plano de trabalho próprio e no 

desenvolvimento e aplicabilidade de todos os objetivos e metas do PPP; 

 A professora readaptada atua para atender a carência de atendimento da 

Sala de Leitura. 

D.  Da relação escola-comunidade 

 A Relação escola-comunidade pauta-se no respeito e na integração para o 

acompanhamento dos aprendizados e da educação para a cidadania. A gestão 

escolar, bem como a coordenação e corpo docente estão prontos e aptos para o 

atendimento cuidadoso aos/às estudantes e às famílias. 

 Todos/as os/as servidores/as da U.E. realizam atividades de socialização e 

acolhida, o respeito e o cuidado com as necessidades individuais de cada 

funcionário/a e servidor/a, bem como com as especificidades socioeconômicas e 

trabalhistas de cada segmento são princípios da organização administrativa 

escolar. 

  A organização escolar é normatizada pelo Regimento Escolar da U.E., que 

deve ser: 

 - Embasada no reconhecimento da prioridade e na valorização e garantia 

das relações ensino-aprendizagem; 

 - Promotora de garantia da dignidade humana; 
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 - Avaliada anualmente e aprovada pela comunidade escolar;  

 - Amplamente divulgada, vendando-se a ilegibilidade ou decisões 

autocráticas; 

 - Pedagogicamente trabalhada junto ao corpo discente e familiares; 

- Ser documento referência para o Plano de Trabalho dos/das 

coordenadores/as eleitos/as e para o Plano de Trabalho do Serviço de 

Orientação Educacional – S.O.E. 

E.  Do Conselho De Classe  

 Fica determinado o Conselho de Classe em suas diferentes instâncias e 

as coordenações pedagógicas como espaços privilegiados para a consolidação 

da avaliação formativa: 

Art. 29. O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da Gestão 
Democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de 
ensino e das aprendizagens, havendo tantos Conselhos de Classe quantas 
forem as turmas existentes na unidade escolar (Ao menos 1 vez por bimestre); 
(Parágrafo único. O Conselho de Classe será composto por: I. todos os 
docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na condição de 
conselheiros natos; (Regimento Escolar - SEDF, 2015). 

F.  DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

 O espaço da coordenação pedagógica possibilita a melhoria do fazer 

pedagógico, pois é um ambiente para reflexões, socializações de saberes e 

práticas desenvolvidas, bem como para o processo de formação continuada em 

serviço. Entretanto, tal espaço, como qualquer espaço social, é permeado, 

muitas vezes,  de de contradições e conflitos, quando os atores elegem crenças 

e valores individuais em detrimento do coletivo no interior do ambiente escolar.  

O papel do Coordenador do CED VALE: 

• Priorizar e estabelecer rotina harmônica, de diálogo e construção 

propositiva para o desenvolvimento das potencialidades das equipes. 

• Estabelecer rotina de comunicação para integração dos três turnos, 

estabelecendo canais comuns e pautando a unidade da escola. 

• Estabelecer eixos de atuação integrada e objetiva entre docentes e 
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orientação educacional. 

• Desenvolver canais comuns para comunicação e compartilhamento de 

experiências pedagógicas e organizacionais de potencial positivo para a 

escola e para a educação pública, com vistas ao aperfeiçoamento diário, à 

integração das equipes e à valorização das experiências e trajetórias de 

nossos professores. 

• Trabalhar o uso de ferramentas tecnológicas (e oficinas para 

democratização de seu uso) para comunicação entre estudantes, 

funcionários/as, família, professores/as, orientação educacional, equipe de 

ensino especial e equipe administrativa: (1) construção da página 

institucional do colégio; (2) uso das redes sociais como canal institucional 

com devida mediação. 

• Estabelecer um contato direto com a família do estudante com vistas a 

minimizar conflitos, bem como, informar sobre a rotina escolar dos 

discentes. 

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

 Essa proposta pedagógica, concomitante com as diretrizes de avaliação 

elaboradas pela SEEDF, percebe o aluno nos seus aspectos cognitivo, afetivo e 

psicossocial, desenvolvendo habilidades de pensar criticamente, considerando a 

aquisição de aprendizagens nos diversos campos do saber. 

 Ensino Fundamental 

 No Ensino Fundamental, a avaliação é um processo contínuo, abrangendo 

os aspectos formativos e culturais. As avaliações são realizadas de forma 

descritiva e diagnóstica e aplicadas por meio de atividades variadas tais como 

provas, testes, trabalhos individuais ou em grupos, seminários e etc. 

 O ano letivo é dividido em quatro bimestres, conforme o calendário 

escolar, e a pontuação é distribuída da seguinte forma: 

 - 10 pontos por bimestre totalizando 40 pontos anuais; 

 - Dos 10 pontos bimestrais, 5 pontos são reservados para trabalhos, testes, 
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seminários e portfólios e os outros 5 pontos para avaliação interdisciplinar coletiva 

(bloco de prova) seguindo o que preconiza os exames nacionais de avaliação e as 

Políticas de Nacionais de Educação. 

 O objetivo de tal divisão é propiciar a criação, pelo docente, de estratégias 

e mecanismos dinâmicos de avaliação, proporcionando que o educando seja 

analisado em seus diferentes aspectos cognitivos e tendo a oportunidade de 

corrigir distorções percebidas ao longo do processo ensino-aprendizagem e se 

alinhando as orientações pedagógicas da organização em ciclos de 

aprendizagens. 

 Ensino Médio 

 No Ensino Médio, a avaliação constitui um todo pedagógico, visando 

reconhecer a importância dos aspectos formativos e culturais. As avaliações são 

realizadas de forma descritiva e diagnóstica e aplicadas por meio de atividades 

variadas tais como provas, testes, trabalhos individuais ou em grupos, seminários 

e etc. O ano letivo é dividido em dois blocos, conforme o calendário escolar, e a 

pontuação é distribuída de acordo com o bloco cursado por cada turma além de 

respeitar a avaliação anual para as disciplinas de Educação Física, Língua 

Portuguesa e Matemática. 

 A.  Avaliação Diagnóstica  

 Utilizada como objeto de discussão de estratégias pedagógicas e deve ser 

objeto de análise constante pelas equipe pedagógicas com fins ao 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem individualizado do/a 

estudante em sua trajetória na U.E.. 

 B.  Avaliação Formativa  

 A avaliação formativa assume papel de destaque, pois permite que o 

docente construa, juntamente com seus alunos, ferramentas de avaliação 

baseadas no feedback constante, adequando e readequando o procedimento 

avaliativo de forma dinâmica. Nesta linha de raciocínio e tendo em vista a 

necessidade de solidificar hábitos produtivos no dia a dia dos alunos, o dever de 
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casa assume o seguinte papel: 

Quando o tema em pauta é a avaliação escolar, o dever de casa merece 
especial atenção por se tratar de uma prática bastante naturalizada no âmbito 
das escolas e avaliada continuamente por todos os envolvidos – professores, 
mães, pais e/ou responsáveis e estudantes. Diferentes argumentos 
costumam ser explicitados por esses atores em defesa do uso do dever de 
casa, assim como diversas também são as formas utilizadas para avaliá-los 
em casa ou na escola, o que pode ser definidor do potencial dessa atividade 
para o avanço das aprendizagens dos estudantes. (Diretrizes de Avaliação 
Educacional para o triênio 2014/16) 

 A exigência da construção desta rotina baseada em tarefas para serem 

executadas fora do ambiente escolar de forma individual pelo aluno tem como 

principal respaldo o diálogo com os pais, que a definem de modo simbólico como 

mecanismo precípuo para o acompanhamento de seus filhos no momento em que 

estes estão em casa. Muito embora possa parecer contraditória e até mesmo 

falida a ideia da adoção do dever de casa como prática educacional, não 

podemos esquecer que, de modo unânime, a afirmação por parte do corpo 

docente é que falta hábito de estudo com relação aos estudantes, sendo esta 

prática pedagógica a forma mais viável de se estimular a adoção de tal hábito. 

 C.  Progressão parcial com dependência e da adaptação 

curricular: 

 Fica estabelecido que o regime de dependência na U.E. deve respeitar a 

perspectiva formativa e ser realizada desde o início do ano pelo corpo docente 

com o acompanhamento da coordenação pedagógica, da supervisão e da 

família: 

 “O estudante, quando menor, e seu responsável legal assinarão termo 
de compromisso em relação ao acompanhamento desse trabalho. Os 
docentes responsáveis pelo trabalho devem fazer constar em seus 
planos de ensino as estratégias, procedimentos e intervenções que 
serão realizadas no decorrer do processo. É importante ressaltar o que 
assevera a Resolução nº 7/2010 da CEB/CNE: em seu art. 32, inciso VI, 
reitera que devemos assegurar tempos e espaços de reposição dos 
conteúdos curriculares, ao longo do ano letivo, aos estudantes com 
frequência insuficiente, evitando, sempre que possível, a retenção por 
faltas.”  

D.  Recuperação Contínua  

 Tendo em vista que o processo avaliativo não é um fim em si mesmo e sim 

um mecanismo contínuo de aperfeiçoamento do binômio ensino-aprendizagem, a 

nota por si só pode não refletir a verdadeira situação pedagógica do aluno ou 
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mesmo do professor enquanto avaliando, buscando sanar tal lacuna o 

instrumento da recuperação contínua passa a ser peça chave para o sucesso 

pedagógico da cada instituição de ensino como preceitua as Diretrizes de 

Avaliação Educacional triênio 2014/16: 

A "recuperação de estudos" é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 12, 
inciso V, para "prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento". Assim 17 concebida, ela se destina à obtenção de nota que 
possibilite ao estudante ser promovido de um ano/série a outro/a. (Diretrizes de 
Avaliação Educacional para o triênio 2014/16) 

E.  Publicidade dos Instrumentos de Avaliação  

 Entender o porquê de serem avaliados, as formas e os mecanismos da 

avaliação constituem um dos principais objetivos da avaliação senão o principal, 

tendo em vista que tal processo desperta o senso crítico do aluno o tirando de 

uma posição passiva e inerte, fazendo com que ele assuma uma postura ativa 

realimentando e subsidiando estratégias para a correção de distorções 

apresentadas ao longo do dia a dia: 

 Ao final de cada bimestre e antes da reunião de pais, o mapa de notas da 

turma será afixado no mural da sala de aula, passando a contar a partir desta 

data o período para revisão de resultados. Tendo em vista o caráter informativo e 

pedagógico da reunião de pais e cumprindo as normas estabelecidas pela 

SEEDF, sempre que o resultado apresentar erros com relação à pontuação 

atribuída ao aluno, a pontuação deverá ser corrigida prioritariamente em tal 

ocasião e, caso a imediata correção não seja possível, deverá ser feita em 

momento oportuno dentro do prazo legal estabelecido, ou seja, em até 72 horas 

após o conhecimento da nota e/ou resultado. 

F.  AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA E DE REDE  

 O CED VALE participa anualmente de avaliações que podem ser 

considerada em Larga Escala. São elas o ENEM e o simulado do ENEM promovido 

anualmente pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. A outra avaliação em 

larga escala promovida pelo INEP é o SAEB. Participação, também, na OBMEP. 
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12.  PLANO DE AÇÃO PARA  A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 A criação de espaços democráticos destinados à participação ativa da 

comunidade para que seja possível construir e implementar um Projeto Político 

Pedagógico desenvolvendo consciência crítica e a sensação de pertencimento a 

um espaço constante de formação, pautado na observação e na possibilidade 

efetiva de enfrentamento dos desafios. 

 Faz-se necessária a reflexão quanto às metas que podem ser 

implementadas em curto prazo, que neste cenário pandêmico é a maior 

preocupação dessa gestão. Por demandarem adaptações possíveis do currículo, 

do espaço físico ou da organização interna da instituição, pedagógico e 

conceitual, exigindo um olhar diferenciado para sua concretização. Nesse 

contexto, com o objetivo de implementar, o monitoramento de informações e 

análise da realidade de cada estudante que volta à sala de aula, bem como, os 

fatores externos são fios condutores para uma importante avaliação constante em 

todo o processo. 

 Entendemos que, para além, dos recursos necessários para garantir a 

segurança sanitária de toda a comunidade escolar, como EPI´S ou suprimentos 

necessários para higienização do ambiente faz-se necessário elencar a 

necessidade de mais recursos humanos.  

13.  PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

   A.  Do Plano de Ação da Sala de Recursos 

   No ano de 2022, não há atendimento da sala de Recursos 

por falta de profissional lotado nesta U.E. 

   B.  Do Plano de Ação Anual do Serviço de Orientação 

Educacional 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Juliane Rodrigues da Costa     

Matrícula: 239.827- Turno: MAT/VESP 

  De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) 
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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 Sustentabil idade, objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

  Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de 

ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-

Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, 

integrada à Proposta Pedagógica - PP da unidade escolar, visando à 

aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, 

crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e 

escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente 

ano letivo: 

METAS:

Baseado nas metas a serem a:ngidas pelo PDE, e tendo a OP da Orientação Educacional como suporte, as metas deste ano 

baseia-se em:  

• Garan:r o serviço de orientação educacional nesta unidade, seja no presencial; assim como mapear a 
ins:tuição nas suas necessidades e propostas. 

• Estabelecer ações efe:vas, especificamente voltadas a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde 
e à integridade Ksica, mental e emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da 
qualidade educacional. 

• Universalizar, mediante ar:culação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o 
atendimento aos estudantes da rede escolar pública de educação básica, por meio de ações de prevenção, 
promoção e atenção à saúde. 

•  Promover, por meio de ações Intersetoriais dos órgãos competentes, a ar:culação dos programas da área da 
educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência 
social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional.  

• Promover a ar:culação pedagógica em rede, envolvendo o atendimento no ensino regular na modalidade da 
educação especial na perspec:va da educação inclusiva. 

• Acompanhar e monitorar em rede o acesso à escola, a permanência e o desenvolvimento escolar dos 
educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
beneficiários de programas de transferência de renda ou em situação de vulnerabilidade social. 

• Acompanhar e monitorar em rede o acesso à escola, a permanência e o desenvolvimento escolar dos 
educandos, acompanhamento da frequência escolar, e encaminhar os casos de infrequências aos órgãos 
competentes. 

• Acolher todos os que precisam de apoio emocional.

TEMÁTIC
FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

EIXO DE AÇÃO

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO
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TEMÁTIC

A
Educação em 
Cidadania 

DH

Educação 

em 

Diversida

de

Educação 

em 

Sustentab

ilidade

CIDADANIA x Apresentação da OE e seu 
funcionamento aos agentes 
da escola. 

Definição e esclarecimento 
acerca das atribuições gerais 
e Wpicas da OE. 

Uso e arquivo das fichas de 
atendimento e 
aproveitamento das 
informações. 

Organização do espaço Ksico 

e definição de horários de 

atendimento e coordenação.

Implementação 

da Orientação 

Educacional

1° Bimestre

Colaborar na organização dos 
conselhos de classe e na 
organização da reunião de 
pais. 

Ação junto a 

ins:tuição

Durante o 

ano le:vo

Acompanhar e avaliar a 
execução do PPP

Ação junto a 

ins:tuição

Durante o 

ano le:vo

Proposição de projetos. Ação junto a 

ins:tuição

Durante o 

ano le:vo

ACOLHIMEN

TO: 

Acolhiment

o aos 

docentes e 

demais 

funcionários 

da 

ins:tuição

x Atendimento individualizado Ação junto ao 

professor

Durante o 

ano le:vo  

Palestras, cursos, oficinas: a 
relação aluno/professor, 
produção dos documentos 
oficiais (relatórios, 
adequações, avaliações), 
projetos interven:vos.

Ação junto ao 

professor 
Durante o 

ano le:vo  

Ar:culação junto a gestão, ao 
aluno e à família

Ação junto ao 

professor

Durante o 

ano le:vo  

Apoio, orientação e 
acompanhamento sobre: 
sexualidade, segurança, 
cidadania, religião, inclusão 
social, clima organizacional, 
é:ca; 

Ação junto ao 

professor 
Durante o 

ano le:vo  

INTEGRAÇÃ

O FAMÍLIA E 

ESCOLA

x x x Atendimento individualizado; Ação junto à 

família 
Durante o 

ano le:vo
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Par:cipar a:vamente do 
processo de integração 
família/escola/comunidade, 
realizando ações que 
favoreçam o envolvimento 
dos pais no processo 
educa:vo. Através de 
Palestras, curso e oficinas: a 
par:cipação da família na 
escola, inclusão social, 
estudos extraclasse, reunião 
de pais, conselho de classe, 
sexualidade, APM, drogas, 
violência;

Ação junto à 

família

Durante o 

ano le:vo

Acompanhamento e 
encaminhamento 

para setores internos ou 
externos necessários para o 
pleno desenvolvimento do 
aluno;

Ação junto à 

família 
Durante o 

ano le:vo

Acompanhamento dos pais 
que tenham filhos atendidos 
pelos serviços da escola; 

Ação junto à 

família 
Durante o 

ano le:vo

DESENVOLVI

MENTO DE 

COMPETEN

CIAS 

SOCIOEMOC

IONAIS

x Realização de palestras, 

campanhas, eventos; 

Distribuição de materiais para 

sensibilização (impressos e 

informa:vos virtuais); roda 

de conversas, oficinas.

Ação junto aos 

estudantes, 

discentes e a 

família. 

Durante o 

ano le:vo

ENSINO E 

APRENDIZA

GEM: 

Autonomia 

nos estudos 

(ro:na, 

hábitos, 

recursos de 

pesquisa)

x Orientação quanto ao 

dimensionamento/ 

planejamento do tempo e 

espaço para estudos em casa; 

Abordagem dos estudantes e 

familiares; Infrequência 

Escolar. Escuta a:va do 

estudante;  

Contato com os responsáveis 

para compreensão da 

situação e análise; 

aconselhamento e 

orientação; encaminhamento 

para órgão de proteção 

(quando necessário).

Ação junto aos 

estudantes e a 

família 

Ação junto a 

ins:tuição, 

docentes, 

estudantes, 

família 

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo. 

CIDADANIA: 

Enfrentame

nto às 

violações de 

direito

x A par:r da noWcia do fato (ou 

suspeita), encaminhar ao 

Conselho Tutelar; 

Escuta a:va do estudante; 

Orientação e acolhimento.

Ação em rede 

ação junto aos 

discentes.

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo
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SEXUALIDA

DE: Abuso e 

exploração 

sexual;

x x A par:r da noWcia do fato (ou 

suspeita), encaminhar ao 

Conselho Tutelar; 

 Escuta a:va do estudante; 

Orientação e acolhimento. 

Maio Laranja e 18/05. Dia 

Nacional de Combate ao 

Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes.

Ação em rede 

Ação junto aos 

discentes 

Ação com os 

discentes e 

professores 

Ação em rede.

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

mês de 

maio. 

PREVENÇÃO 

E 

ENFRENTA

MENTO AO 

USO DE 

DROGAS

x A par:r da noWcia do fato (ou 

suspeita), encaminhar ao 

Conselho Tutelar; 

 Escuta a:va do estudante; 

Orientação e acolhimento. 

Realização de palestras, 

campanhas, eventos. 

Distribuição de materiais para 

sensibilização (impressos e 

informa:vos virtuais); 

Intervenção em situações 

específicas. 

Semana da Prevenção ao uso 

das drogas no DF. 

Ação em rede 

Ação junto aos 

discentes 

Ação em rede 

Ação 

Ins:tucional 

Ação junto aos 

professores. 

Ação junto aos 

estudantes. 

Ação em rede

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo 

12/09/22 à 

17/09/22 

CIDADANIA x Estudantes e famílias em 

condições variadas de 

vulnerabilidade; Diversidade 

na escola e comunidade; 

Realização de palestras, 

campanhas, eventos;  

Distribuição de materiais para 

sensibilização (impressos e 

informa:vos virtuais); 

Intervenção em situações 

específicas.

Ações aos 

estudantes e 

família 

Ação em rede 

Ação 

ins:tucional.

Durante o 

ano le:vo  

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo 
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CIDADANIA x Comunidade Escolar com 

várias diferenças a serem 

respeitadas e acolhidas. 

Realização de palestras, 

campanhas, eventos;  

Distribuição de materiais para 

sensibilização (impressos e 

informa:vos virtuais); 

Intervenção em situações 

específicas.

Ação 

ins:tucional 

Ação em rede 

Ação 

ins:tucional 

Ação junto aos 

alunos

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo 

ACOLHIMEN

TO

x Escuta a:va a todos que 

necessitarem, rela:vo a 

pandemia, depressão, luto e 

demais emoções que 

es:verem sen:ndo. 

Realização de palestras, 

campanhas, eventos;  

Distribuição de materiais para 

sensibilização (impressos e 

informa:vos virtuais); 

Intervenção em situações 

específicas.

Ação 

ins:tucional. 

Ação em rede 

Ação 

ins:tucional. 

Durante o 

ano le:vo  

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo.

AUTONOMI

A

x Valorização do Eu, como ser 

autônomo, integral  

Realização de palestras, 

campanhas, eventos; 

Trabalhando a autoes:ma do 

aluno, e de toda comunidade 

escolar.

Ação junto aos 

discentes, 

docentes e 

família 

Ação em rede 

Ação junto aos 

discentes, 

docentes e 

família 

Durante o 

ano  le:vo 

Bimestralme

nte 

Durante o 

ano  le:vo 

TRANSIÇÃO: 

Prevenção e 

intervenção 

em 

situações 

que exijam 

adaptação 

ao atual 

contexto

x x Comunidade Escolar se 

adaptando a novos formatos 

no processo de ensino e 

aprendizagem 

Realização de palestras, 

campanhas, eventos;  

Distribuição de conteúdos 

para orientação (impressos e 

informa:vos virtuais); 

Ação 

ins:tucional 

Ação em rede 

Ação 

ins:tucional 

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo 

Bimestralme

nte 
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ENSINO E 

APRENDIZA

GEM: 

Dificuldades 

relacionada

s ao 

desempenh

o escolar

x Estudantes necessitam 

acompanhamento quanto à 

aprendizagem; há demandas 

maiores ou menores entre 

diferentes sujeitos. 

Atendimento a alunos 

solicitantes, ou 

encaminhados pelos 

professores/            familiares; 

Ação junto aos 

estudantes 

Ação junto aos 

estudante, 

família e 

professores

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo 

CULTURA DE 

PAZ: 

x x x Necessidade de ações 

preven:vas e interven:vas 

quanto ao Bullying. 

Realização de palestras, 

campanhas, eventos;  

Distribuição de materiais para 

sensibilização (impressos e 

informa:vos impressos) 

Intervenção em situações 

específicas. Semana de 

Educação para a vida. 

(Convivencia e cultura de paz) 

Setembro amarelo 

Ação 

ins:tucional  

Ação em rede 

Ação 

ins:tucional  

Ação junto aos 

discentes 

Ação junto a 

ins:tuição, 

professores, 

família e rede.

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo 

Durante o 

ano le:vo 

Setembro

INCLUSÃO 

DE 

DIVERSIDAD

ES

x Dia Nacional de Luta das 

pessoas com Deficiência. 

Dia Nacional da Consciência 

Negra

Ação junto aos 

estudantes.. 

Ação junto aos 

estudantes, 

professores e 

família.

21/09/22 

20/11/21

Mediação 

de conflitos

x x x Trabalhar a comunicação não 

violenta, ensinando todos os 

protagonistas a respeitarem 

as opiniões, valorizando 

sempre o diálogo.

Ação com os 

discentes, 

professores e 

família

Durante o 

ano le:vo.

Educação 

Ambiental

x Semana da Conscien:zação 

do Uso Sustentável da água 

nas UE/SEEDF 

Dia Nacional da Educação 

Ambiental

Ação junto ao 

Estudante. 

Ação junto ao 

Estudante

22/03/22 á 

26/03. 

03/06/2022

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:
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14. PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

 A. DO CIRCUITO DE CIÊNCIAS 

 1.Público-Alvo: todos os estudantes 

 2. Objetivos 
 - Promover uma ação pedagógica para que o/a estudante lance 

mão dos conhecimentos aprendidos para utilizá-los nas atividades 

extraclasse e na sua prática escolar; 

 - Promover a autonomia estudanti l no desenvolvimento de 

habilidades e competências complexas ligadas à criatividade e solução de 

problemas; 

 - Promover a interdisciplinaridade; 

 - Contemplar conteúdos transversais do currículo em movimento. 

 3. Justificativa 

 Constante do Calendário Escolar da SEEDF o projeto torna-se 

importante para que os estudantes participem ativamente das atividades 

desenvolvidas em sala de aula, com foco no desenvolvimento de 

habilidades de pesquisa e formulação de soluções; 

 4. Metodologia 

  - Coleta, tabulação e análise de dados em sala de aula ou em 

campo. 

 - Feira de Conhecimentos: culminância 

• Ocorrerá durante todo ano le:vo nas reuniões pedagógicas da escola mediante observação, diálogo e registros 

escritos. 

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

observação. 

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

demais a:vidades. 

• Ação junto aos discentes será avaliada juntamente com a avalição ins:tucional em campo específico. 

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

reuniões de pais. 

• Ação em rede será feita a pesquisa de campo entre as ins:tuições para uma avaliação do trabalho 

desenvolvido.
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 5. Principais Ações 

 A Feira de conhecimentos é a primeira fase da participação da 

escola no Circuito de Ciências. Os melhores trabalhos devem ser 

seleionados e demandados pela supervisão. Cabe à supervisão escolar 

realizar a inscrição dos trabalhos e submetê-los a avaliação de todos os 

professores para serem encaminhados à etapa regional. A pontuação 

deverá ser universalizada entre todas os componentes curriculares como 

forma de incentivo à participação e à interdisciplinaridade. 

 B.  DA HORTA ESCOLAR 

 1.Público-Alvo: Todos os estudantes 

 2. Objetivo 

 Oportunizar aos educandos um aprendizado mais dinâmico, aliando 
teoria à prática (ambiental, alimentar e conteúdos relacionados ao eixo 
gerador: a horta escolar).  

 3. Justificativa 

 A implementação do Projeto Horta, no ambiente escolar, desenvolve 

habilidades para que os estudantes agreguem às suas vidas, valores e 

hábitos, nos aspectos pessoal (qualidade de vida e conhecimento de si 

mesmo), social (percebendo suas possibilidades através dos estudos, 

pesquisas e convivência com o próximo) e ambiental (cuidados e 

relacionamento com o meio em que vivem). Por outro lado, auxilia no 

processo de empatia, estreitando as relações através da promoção do 

trabalho coletivo e cooperativo entre os agentes sociais envolvidos. 

  

 4. Metodologia 

 - Ler e discutir textos relacionados com meio ambiente e alimentação 

saudável; 

 - Praticar cultivo agroecológico em terreno específico na escola; 

 - Colher hortaliças e fazer experiências com receitas saudáveis de 

alimentos; 

- Usar a horta como laboratório para relacionar teoria com a prática de 
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conteúdos quando isso for possível. 

 5. Principais Ações  

 Uma aula por semana, sempre alternando: uma semana aula teórica, 

outra semana aula prática. Os temas serão definidos bimestralmente, de 

acordo com o andamento das atividades. Antes do recesso, deve se reunir 

os professores e equipe interessada para planejar detalhadamente: 

reconhecimento da área da horta, limpeza, captar recursos como adubo 

orgânico, sementes, ferramentas (já que não vai iniciar antes do recesso, 

pois plantas muito sensíveis podem secar/morrer por falta de manutenção 

na ausência  dos estudantes e professores para cuidar). 

  Será observada a participação dos educandos tanto nas atividades 

teóricas quanto nas práticas, bem como o empenho dos mesmos em 

desenvolver as funções propostas. Lembrando que todo o planejamento 

pode culminar em eventos como Feiras Culturais (Ciência)  e apresentação 

de resultados. 

 C.  DO RAP -  RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 2022 

 1. Público- Alvo: Todos os estudantes 

 2. Objetivo: 

 Identificar através da Avaliação Diagnóstica os conteúdos a serem 

resgatados e, assim, promover o resgate através da Semana de Recuperação 

das aprendizagens. 

 3. Justificativa 

 Com a pandemia da COVID-19, materializou-se uma nova realidade 

educacional - aumento da evasão escolar e o baixo engajamento dos alunos no 

ensino remoto podem ser constatados durante todo esse período. Por isso, é 

imprescindível rever e adaptar objetivos, avaliar e criar estratégias de 

recuperação da aprendizagem, disponibilizar meios tecnológicos e outros 

recursos de complementação da aprendizagem.  
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 4. Metodologia 

Os procedimentos metodológicos para o RAP – Resgate de Aprendizagens  

para o ano letivo 2022¸ será feito de acordo com o Curriculo em Movimento 

do DF e focado na avaliação formativa dos estudantes. Os professores 

poderão utilizar todas as metodologias ativas disponíveis e eficazes para o 

sucesso das aprendizagens dos estudantes da série atual.   

Os conteúdos do RAP deverão ser listados e entregues em formulário próprio 

para a coordenação pedagógica. Ao final de cada mês será feitaade, 

pontualidade na entrega e participação das atividades propostas pelo 

professor ao longo do ano letivo. 

 5. Principais Ações 

 - Diagnosticar no início do ano letivo as dificuldades dos estudantes com relação 

aos conteúdos da série anterior.  

 - Selecionar os conteúdos essenciais que não foram aprendidos por parte dos 

estudantes. 

 - Revisar durante todo ano letivo esses conteúdos utilizando metodologias 

diferenciadas para melhorar o aprendizado.  

 - Utilizar a avaliação formativa, como foco central, no processo de avaliação de 

todas as aprendizagens resgatadas ao longo do ano letivo. 

15. Acompanhamento e Avaliação do PPP 

A característica dinâmica do PPP prevê sua constante avaliação e reestruturação 

a partir das ações que são construídas como boas práticas no cotidiano escolar 

mediante princípios democráticos já consolidados. Este texto deve ser submetido 

a contínuas avaliações e acompanhamento de seus princípios, objetivos, metas e 

aplicabilidade. 

A. Ficam estabelecidos como instâncias deliberativas de avaliação do 

PPP, os órgãos colegiados: 

i. o Conselho de Classe (Conselho Participativo); 

ii. o Conselho Escolar; 
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iii. a Assembleia Geral Escolar. 

B. Ficam definidas como instâncias de proposição para o PPP: 

i. a equipe gestora, de coordenação e de Serviço de 

Orientação Educacional; 

ii. as instâncias que configuram o Conselho de Classe 

neste PPP: Reunião de Planejamento, Reunião 

Pedagógica, Reunião com Familiares, Conselhos de 

Turma e Conselho Participativo. 

iii. as reuniões de coordenação; 

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A chegada da pandemia Covid-19 forçou o fechamento das escolas 

públicas em todo Distrito Federal, lançando professores e alunos para o ensino 

remoto mediado por tecnologias, diante disso, não só a escola, mas a sociedade em 

geral pode comprovar as enormes desigualdades de acesso tecnológico e de 

aprendizagem que foram enfrentadas por professores e alunos da Rede Pública 

do DF. O aumento da evasão escolar e o baixo engajamento dos alunos no 

ensino remoto podem ser constatados durante todo esse período. O retorno às 

aulas presenciais nos trouxe uma nova realidade a qual a escola teve que se 

organizar e se reinventar para acolher os estudantes e fazer todo um trabalho de 

sensibilização neste retorno presencial. 

 O desafio continua grande esse ano e as ações ainda continuam 

presentes e vão no sentido de priorizar o aprendizado com foco em o que 

realmente é mais importante, desenvolvendo as habilidades socioemocionais 

previstas na BNCC, reorganizar conteúdos de acordo com a nova realidade 

educacional, rever e adaptar objetivos.  

 Está presente nesse PPP ações que levam a um exercício diário para 

adequação de competências e habilidades constantes do currículo contemplando 

os conteúdos mais essenciais e como eles podem ser repassados. O 

replanejamento curricular foi base norteadora para o delineamento dos conteúdos 
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no ano 2022, pensados, discutidos e elaborados na semana pedagógica. 

Intervalo Cultural – Matutino - Maio/2022 
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