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I. Apresentação 

 

O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 01 de Brazlândia 

segue as orientações dadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF), centrada na proposta da Gestão Democrática que defende os princípios 

norteadores da cidadania, diversidade e sustentabilidade humana, eixo central da ação 

pedagógica. 

Para além disso, diante do contexto de “pós-pandemia” causado pela COVID-19, 

que assolou o mundo a partir de março de 2020, a educação precisou reinventar-se. Tal 

mudança abrupta no cenário mundial, obrigou todos os atores envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem a romperem com paradigmas e a buscarem, conhecerem, 

apropriarem-se de novas ferramentas para mediar o ensino. É necessário ressaltar ainda 

que o Currículo em 2022, assim como nos dois últimos anos anteriores, precisou e 

precisará ser revisto, ajustado e adaptado diversas vezes, sempre que for necessário. 

Todo esse trabalho tem seguido as Orientações da SEEDF, em consonância com as 

diretrizes e normas de documentos oficiais, tais como: LDB (9394/96); Currículo em 

Movimento da SEDF; PORTARIA CONJUNTA Nº 12, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021. 

Em 2022, com base na Portaria anteriormente citada, as aulas foram retomadas 

totalmente presenciais, visto que já havia um número significativo de profissionais da 

educação e estudantes vacinados com a 2ª dose da vacina da Covid-19. 

O ano letivo de 2022, continua sendo um Continuum, o que nos leva a construir um 

Projeto Político Pedagógico, que, assim como todas as ações da unidade escolar, 

precisaram ser revistas, reconstruídas e repensadas, de modo a alcançar a aprendizagem 

significativa dos estudantes, considerando que aquilo que não foi aprendido em 2021, 

poderá ser revisado em 2022, conforme prevê o Replanejamento Curricular da SEEDF de 

2022. Para atender a essas novas demandas, foram feitas discussões com o grupo de 

professores, que pensaram projetos que melhor alcançassem os discentes, bem como foi 

apresentado, por meio de formulários, o PPP com seus principais ideais à comunidade 

escolar e levantado aquilo que consideravam significativo para o contexto em questão. A 

partir disso, esse PPP está sendo desenvolvido com base nos apontamentos de toda a 

comunidade escolar. Para além disso, tais ações pedagógicas estão, como dito 
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anteriormente, pautadas nas diretrizes, nos norteadores legais, e, sobretudo, no olhar 

humanizado para a comunidade escolar, para a sociedade, para o mundo que tem 

precisado se reinventar. 

Paralelo a todo esse percurso de adaptação, 2022 tem sido ainda um momento de  

discussão e trabalho pedagógico voltados para a adequação de seus espaços e projetos 

de forma a atender a Organização Escolar do 3º Ciclo, que foi implantado no ano de 

2017, bem como para a Organização curricular atualizada em 2022. 

Após discussão na Semana Pedagógica, dos dados coletados em pesquisas com a 

comunidade escolar e muitas discussões com esses atores sociais, os temas gerais foram 

escolhidos: Brasília,  Diversidade, Protagonismo Juvenil e  Cultura de Paz. 

Mediante os documentos que orientam nosso trabalho, apresentamos, por meio de 

formulários, à comunidade escolar que o principal objetivo do CEF 01 é possibilitar o 

acesso à aprendizagem de qualidade com práticas pedagógicas que permitam a inclusão 

educacional e o desenvolvimento integral do ser para o pleno exercício da cidadania, 

diversidade e sustentabilidade humana. Ao analisarmos os índices das respostas 

apresentadas pela comunidade escolar, verificou-se que houve 94,5% de concordância 

com o objetivo proposto. 

Sobre os temas pensados, as ações a serem desenvolvidas pelos professores e os 

objetivos do PPP, fizemos também uma pesquisa, por meio do Google Forms, com a 

comunidade escolar a fim de averiguar as sugestões de projetos a serem desenvolvidos 

pela escola com o apoio de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

O resultado dessa pesquisa está apresentada no gráfico a seguir: 
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A partir da análise dos dados compilados no gráfico, nota-se a variedade de 

assuntos propostos pela comunidade escolar, muitos dos quais, inclusive, já estão sendo 

abordados pela Escola em seus projetos. Desse modo, temas como  “AUTOCUIDADO”, 

“EMPATIA”, “VIOLÊNCIA”, “CULTURA DE PAZ, ''BULLYING”, ''BRASÍLIA”, ''MULHER” já 

estão sendo trabalhados transversalmente por algum dos componentes curriculares. 

Outros  serão contemplados pelo CEF 01 em sua organização pedagógica ao longo do 

ano, tais como: “PROJETO DE LEITURA”, “INCLUSÃO”, “DROGAS”, “RACISMO”, 

“DIVERSIDADE”.   

Verifica-se ainda sugestões de temas emergentes no contexto escolar: “INTERNET 

E REDES SOCIAIS”, “EMPREENDEDORISMO”, "SUSTENTABILIDADE", “EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA”, “MARKETING”, “EDUCAÇÃO SEXUAL”, “CONSCIÊNCIA POLÍTICO-

ELEITORAL”, além de outros assuntos. Acerca disso, vale ressaltar que os componentes 

curriculares trabalham direta e indiretamente tais temáticas. Ademais, o calendário 

escolar, em sua organização pedagógica, propõe momentos em que esses tópicos serão 

abordados. Além disso, a organização pedagógica da escola, que é um espaço dinâmico 

e reflexivo, analisa a possibilidade de implementar as sugestões da comunidade escolar 

ao longo do processo sempre que constatar a sua relevância para a formação dos 

estudantes.      

Sobre os temas e ações propostas neste Projeto Político Pedagógico, o grupo 

docente em consonância com a equipe pedagógica, organizou-os de modo que, no 

primeiro semestre serão trabalhados temas como as questões combate a violência na 

escola, empatia, protagonismo juvenil, valorização da vida e da cultura, consciência 

ambiental, doenças, histórico da cidade, expressões literárias e culturais de Brasília, 

qualidade de vida, alimentação saudável, convivência escolar e cultura de Paz, Gincana, 

Festa Junina, entre outros. 

No segundo semestre serão trabalhados temas mais relacionados à Diversidade, 

como questões de gênero, religião, raça, cultura e princípios como Respeito, Moralidade, 

Ética, Liberdade, Pluralismo, Igualdade, Legalidade, além de eventos, que fomentem a 

leitura e a produção textual, e festivais, dentre eles o Festival de Talentos, a Feira das 

Profissões, as reflexões sobre o combate a violência contra a mulher e a Consciência 

Negra. 
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A seguir, apresentamos o gráfico discriminando os temas e ações de acordo com 

cada semestre: 

 

O presente Projeto visa apresentar os objetivos, metas e estratégias no processo de 

construção do conhecimento e na formação de cidadãos conscientes e atuantes, 

apresentando a educação como responsabilidade de todos. Esse PPP foi elaborado a 

partir de levantamentos e apontamentos feitos pela Comunidade Escolar em 2021 e 2022, 

assim como pelos profissionais atuantes na Unidade de Ensino. 
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II. Histórico da escola 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brazlândia foi inaugurado em abril de 1992. 

Atualmente tem apresentado resultados de sucesso, mas há poucos anos não tinha um 

histórico muito positivo no que diz respeito ao caráter social. Podendo ser destacado 

momentos ruins em que o rótulo “CAJE1” era comum e pejorativo, entre todas as outras 

escolas e entre a comunidade escolar. 

De forma geral, os alunos traziam experiências de vida marcadas pelo desrespeito 

aos direitos humanos, em que a honestidade, o respeito, a amizade e a solidariedade 

eram valores escassos na realidade de cada um. Famílias desestruturadas, filhos 

abandonados ou aos cuidados de parentes próximos eram comuns no ambiente escolar. 

Diante deste retrato, os alunos se apresentavam desestimulados, defasados em 

série-ano, alunos violentos, sem autoestima e com uma visão de mundo deturpada, em 

que a naturalização e a banalização de tudo que é ruim e errado eram evidentes em 

nosso dia-a-dia. 

Na busca de apresentar uma realidade mais amena, baseada em valores e ações de 

respeito, a Equipe Diretiva, juntamente com os professores, passou a propor atividades 

socioculturais com a participação de grupos de teatro, dança, música e desenho. 

Atividades essas que tinham o propósito da reversão da cultura já estabelecida, para a 

construção de uma Cultura de Paz. Na área pedagógica também foram desenvolvidas 

diversas atividades na valorização das produções dos alunos e no reconhecimento do 

potencial de cada um deles.  

É exatamente nesta busca que podemos destacar o papel dos educadores, pais, e 

auxiliares. Atores que se mostraram determinantes no processo ensino-aprendizagem. 

Um grupo coeso, determinado a um objetivo comum mostrou que o compromisso, a 

responsabilidade e o respeito fundamentaram o trabalho rumo ao sucesso de todo o 

processo educacional. 

Houve também uma busca na melhora dos aspectos físicos da Unidade de Ensino, 

por considerarmos que o ambiente físico organizado e acolhedor é capaz de aproximar o 
                                                 
1
 Espaço onde funcionava o antigo Centro de Atendimento Juvenil Especializado (Caje) - 

http://www.crianca.df.gov.br/ 
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aluno da/para a aprendizagem. Nos últimos anos foram sendo criados espaços para 

melhor atendimento e envolvimento dos alunos, com reformas dos banheiros dos alunos, 

criação de refeitório, da Sala de Multimídia, área de lazer e manutenção constante para 

evitar deterioração do ambiente.  

E em vez de focar apenas nos alunos para revertermos os quadros insatisfatórios, 

passamos a investir em ações que aproximassem a família da escola e ao mesmo tempo 

tentamos orientá-las a respeito de como valer-se seus direitos. Tudo para que eles 

possam enxergar a instituição educacional como parceira e estimulem seus filhos a 

levarem os estudos a sério e estarem cientes tanto de seus direitos como de seus 

deveres e assim passaram a ver a escola como um espaço de 

interação/colaboração/aprendizagem. Se antes classificavam a escola como ruim, ou 

criticavam os governos por falta de ajuda, perceberam que na verdade a escola lhes 

pertence e cabe a cada um dar a sua contribuição. 

Ao final do ano letivo de 2016, após ampla discussão e estudos com a equipe 

docente da escola e com o consentimento do Conselho Escolar, aderimos a Organização 

Escolar em 3º Ciclo e encontramos um novo desafio para nossa organização pedagógica. 

A partir desse novo contexto, ressurge um Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Brazlândia, que obteve Projetos premiados pela SEDF, classificações de alunos em 

concursos e olimpíadas, elevação no índice do IDEB (que atualmente é 5,4 pontos e está 

acima da média Distrital) e projetos que possibilitaram a redução da repetência, da 

evasão e da distorção idade ano e elevação da autoestima, promovendo atendimentos 

individuais para resolução dos casos mais graves relacionados à família e a inclusão 

social. 

Vale ressaltar que a Prova Brasil, a qual avalia o índice de desenvolvimento da 

educação básica, acontece bienalmente. Nosso último dado é de 2019, conforme 

apresenta a tabela com a evolução do IDEB da escola: 
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Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ 

A UE  continuou em 2020 com seus principais objetivos que perpassam a melhoria 

da qualidade do ensino, dos tempos e espaços. Porém, em razão da Pandemia da 

COVID-19, o olhar sobre a educação precisou ser revisto por todos, desde as instituições 

e órgãos deliberativos. Desse modo, vivemos naquele momento ajustes pedagógicos, 

sobretudo no cuidado de não segregar os estudantes, devido às inúmeras desigualdades 

sociais da região em que a UE está localizada. Assim, o CEF 01 buscou, para além dos 

seus principais objetivos, incessantemente os alunos, na tentativa de não deixar ninguém 

para trás.  

Em 2021 foi realizada outra Avaliação de Larga Escala (SAEB), e estamos 

aguardando os novos resultados, para a partir deles, bem como dos dados apresentados 

na Avaliação diagnóstica de 2022, repensarmos sobre nossas estratégias pedagógicas. 

Atualmente, o CEF 01 de Brazlândia é considerado uma das melhores escolas da 

cidade no atendimento de alunos dos Anos Finais, e apresenta uma grande procura por 

vagas por parte da comunidade escolar, diferente do que acontecia há alguns anos atrás. 

E é na busca constante de manter os resultados que o trabalho pedagógico não para. No 

entanto, temos muitos desafios a vencer ainda, como a rotatividade dos professores e a 

ausência de espaços mais adequados para o desenvolvimento das atividades. 

Todos os dados aqui apresentados são  fruto do trabalho coletivo de toda a equipe 

desta UE. Nesse sentido, inúmeras ações têm sido realizadas para alcançar os alunos, 

dentre elas temos a Busca ativa, que continua sendo  um trabalho de busca constante 

pelos alunos que não têm baixo rendimento ou ausências longas injustificadas. 
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III. Diagnóstico da realidade da escola 

 

Com base nos aspectos históricos, o Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Brazlândia esteve por muito tempo inserido numa realidade considerada comum no Brasil 

atual, mas temos percebido mudanças. A comunidade próxima  à escola ainda enfrenta 

as influências do tráfico de drogas e da exclusão social gerada pela falta de emprego, o 

que não é uma realidade exclusiva desta UE. Ainda temos alunos com famílias 

desestruturadas, mas em sua maioria oferecem orientação religiosa, ética, moral e 

educacional. Há alguns anos percebia-se que a ociosidade, a apatia e a falta de iniciativa 

criavam quadros viciosos de um relacionamento social cheio de intrigas, desrespeito e 

agressões, no entanto, a partir dos muitos projetos implantados na escola e do maior 

envolvimento da família no desenvolvimento pedagógico dos alunos, temos observado 

uma melhora no aspecto das relações interpessoais entre eles.  

Apesar dessa melhoria, ainda temos alguns alunos carentes de atenção, afetos e de 

um referencial familiar. Os problemas mais comuns como, indisciplina, violência, ausência 

de assistência médica, alimentar e de cuidados básicos de vestuário e higiene são 

decorrentes de problemas familiares, em que geralmente são abandonados pelos pais e 

ficam com parentes, têm pais dependentes de algum vício, detidos ou que dizem que não 

sabem mais o que fazer com os filhos. Porém, não podemos deixar de citar uma parcela 

de alunos que têm uma boa estrutura familiar, com bons aparatos socioculturais e 

cognitivos. Mesmo com essa diversidade possuímos uma escola com uma boa parcela de 

pais participativos e atuantes que sempre estão no ambiente escolar contribuindo no 

processo de ensino e aprendizagem dos seus filhos. 

A equipe dirigente tem um perfil autônomo, empreendedor e proativo, que conduz a 

necessidade de uma cultura organizacional voltada à iniciativa individual, à criatividade e 

ao comprometimento, gerando vantagens competitivas. Tem foco na coordenação 

coletiva das atividades, procurando sempre dar suporte aos projetos e às atividades 

propostas, priorizando o diálogo com o grupo docente e discente e orientando-se sempre 

pela Proposta Curricular da Secretaria de Educação do Distrito Federal, pelas diretrizes 

vigentes, e no contexto atual, pelo Replanejamento Curricular 2022. 

Os professores, que são em sua maioria temporários, conhecem em parte a 

realidade do alunado. Alguns docentes retornam anualmente e estão sempre procurando 
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estudar, discutir, refletir e buscar práticas pedagógicas facilitadoras que garantam o 

sucesso do Projeto Pedagógico. Apesar disso, não podemos deixar de considerar a 

rotatividade de professores, o que causa uma instabilidade na elaboração e na 

continuidade de Projetos Específicos. 

A Instituição tem ainda uma estrutura física muito boa e que continua sendo 

melhorada com a criação de espaços para lazer, esporte, cultura e qualidade de vida no 

ambiente escolar. Quanto aos recursos materiais temos melhorado significativamente nos 

últimos anos, pois houve uma grande aquisição de materiais pedagógicos, áudios visuais 

e administrativos e acreditamos que com a nova proposta de gestão cresceremos ainda 

mais. 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brazlândia atende ao Ensino Fundamental 

Regular Anos Finais – 6º ao 9º ano, norteando-se pelas Matrizes Curriculares aprovadas 

pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, focando a Base Nacional Comum e os 

Projetos da Parte Diversificada, além de ser orientado pela Organização Escolar em 

Ciclos. 

Após as discussões para elaboração deste Projeto Político Pedagógico e para o 

preenchimento do PDE Interativo foi possível identificar, que ainda podemos melhorar 

muito nossos índices, nossos equipamentos e nossas avaliações do trabalho pedagógico. 

Para pensar nos projetos a serem desenvolvidos ao longo do Ano Letivo de 2022, 

foram realizados levantamentos dos Resultados referentes ao Ano Letivo de 2021 e  do 

Perfil dos alunos matriculados em 2022. 

Após discussões na Semana Pedagógica foram realizados ajustes para o 

atendimento e para a nomenclatura das Turmas de forma a atender o processo de 

adequação da escola para a Organização Escolar para o 3º Ciclo. No Matutino são 

atendidas as turmas do 2º Bloco e no Vespertino são atendidas as turmas do 1º bloco. 

Conforme quadro abaixo: 
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TURNO ANO Nº TURMAS 

MATUTINO 

8º ANO 07 

9º ANO 08 

VESPERTINO 

6º ANO 07 

7º ANO 08 

 

Para ambos os blocos, as turmas estão identificadas pelo ano referente aos anos 

finais do ensino fundamental. Vale lembrar que no 2º ano de cada bloco tem a 

possibilidade de retenção, conforme legislação vigente.Desta forma os nomes das turmas 

ficaram pré-estabelecidas conforme quadro abaixo: 

3º CICLO 

1º 

BLOCO 

6º ANO 

6A 

2º 

BLOCO 

8º ANO 8A 

6B 8B 

6C 8C 

6D 8D 

6E 8E 

6F 8F 

6G 8G 

7° ANO 

7A 9° ANO 9A 

7B 9B 

7C 9C 

7D 9D 

7E 9E 

7F 9F 

7G 9G 

7H 9H 
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Durante a Semana Pedagógica e também ao longo do 1º bimestre, nas 

coordenações coletivas, os resultados finais do Ano Letivo de 2021  foram apresentados e 

analisados, bem como outros índices: de aprovação, reprovação, a origem dos alunos de 

6º Ano, defasagem idade-ano, alunos NEEs, entre outros. 

Estas análises permitiram discussões sobre os projetos que deveriam ser 

desenvolvidos para melhorar os resultados, sanar alguma deficiência ou dificuldade 

encontrada. Seguem os dados analisados: 

ORIGEM DOS ALUNOS DO 6º ANO 

 

A análise da origem dos alunos que estão entrando no 6º Ano traz um perfil da 

comunidade, sendo que 87% dos alunos são oriundos das escolas sequenciais e cerca de 

13% são oriundos de escolas de outras regiões de Brazlândia, destes a maioria são 

oriundos de Escolas Particulares(Outros).  

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL 

Já na semana pedagógica, os professores de todas as disciplinas foram orientados a 

organizar uma Avaliação Diagnóstica para identificar o nível de aprendizagem dos alunos 

e, a partir daí, pensar nos conteúdos a serem trabalhados, bem como nas estratégias 
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interventivas que adotariam. Para o desenvolvimento dessas estratégias, foi levado em 

consideração o contexto de pandemia que perdurou nos dois últimos anos, uma vez que 

houve, consideravelmente, um  prejuízo no ensino, de modo que o grupo docente, em 

consenso com a equipe pedagógica, compreendeu que o 1° bimestre seria um ajuste, em 

forma de revisão dos conteúdos do ano anterior. 

Também foi aplicada, no meio do 1º Bimestre, a Avaliação Diagnóstica da SEDF e a 

partir dos resultados, os professores, juntamente com a equipe pedagógica, intensificaram 

as estratégias de intervenção, de modo a promover uma recuperação contínua e 

processual ao longo de todos os bimestres, conforme prevê as orientações desta SEDF. 

Vale ressaltar que os relatórios a seguir, retirados da plataforma 

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br, apresentam os descritores com 

fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes da turma obtiveram menos de 50% 

de acerto no desempenho de cada questão. 

6º ano 

Língua 

 

 

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/
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7º ano 
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8º ano 
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9º ano 
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ALUNOS DEFASADOS 2021 

 

Todos os anos são realizados levantamentos dos alunos que apresentam 

defasagem idade-ano, para verificar a necessidade de abertura de turma de Correção de 

Fluxo, bem como traçar estratégias para que estes índices não aumentem ao longo dos 

anos.  Verifica-se que um número significativo de alunos já chegam no 6º Ano com uma 

defasagem idade-ano e estratégias de intervenção são necessárias para que não haja um 

acúmulo de defasagem nos anos seguintes, principalmente no 7º e 9º Ano, tendo em vista 

que são séries que pode haver retenção. A montagem de turmas de Correção de Fluxo 

nos últimos anos contribuiu para a diminuição da defasagem. Segue gráfico com relação 

aos alunos defasados por ano 

 

 

ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 2021 

 

Identificar e fortalecer o trabalho com adaptações/adequações para os alunos com 

necessidades educacionais especiais é importante para direcionar o trabalho de forma a 

incluir os mesmos no processo de aprendizagem, respeitando suas deficiências e 

limitações. O perfil de atendimento para 2022 é o seguinte:  
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RESULTADOS FINAIS DO ANO LETIVO DE 2021 

 

O papel da escola está pautado na transformação do indivíduo através do 

conhecimento adquirido, além de aspectos sociais e afetivos que interferem no Processo 

de Aprendizagem. Conhecer os resultados apresentados no ano anterior, para dar 

continuidade do trabalho nos anos seguintes é importante para que se possa pensar em 

projetos que busquem facilitar e realmente tornar possível a aprendizagem. 

Como na Organização Escolar em ciclos não há retenção nos 6º e 8º anos,  tivemos 

alunos que tiveram sua progressão continuada com algumas pendências formalizadas por 

meio de Relatórios Formativos de Aprendizagem (RFA). Sobre os alunos com pendências 

em algumas disciplinas, as ações a serem desenvolvidas pelos professores dos 7º, 8º e 

9º anos, pautar-se-ão no resgate de uma aprendizagem significativa, a fim de minimizar 

os danos causados na educação pelo advento da pandemia da COVID 19 em 2020 e 

2021. Desse modo, apresentamos o resultado final do ano de 2021: 

 

Nas discussões durante a Semana Pedagógica ressaltou-se a importância de 

destacar para os alunos que o conhecimento dos 6º e 8º anos é fundamental para o seu 

desempenho nos 7º e 9º Anos. De que não há promoção automática, mas que há uma 

progressão dentro do bloco e que o resultado ao final depende de seu envolvimento 
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pedagógico, que suas produções são importantíssimas para identificar se houve ou não 

houve aprendizagem. 

 

ALUNOS QUE APRESENTAM PENDÊNCIAS E DEPENDÊNCIAS NAS 

DISCIPLINAS REFERENTE AO ANO DE 2021 

 

Com o levantamento das disciplinas que apresentam alunos com pendências e 

dependências no ano anterior, foi verificada nos três últimos anos do ensino fundamental 

anos finais a predominância de alunos com dificuldades na disciplina de Matemática e 

História, com ênfase nos alunos dos 7º e 9º ano, provenientes dos 6º e 8º Anos. 

Ao longo do ano, pautando-se nas orientações do Replanejamento Curricular 

2021/2022, serão trabalhados atividades interventivas com a finalidade de sanar tais 

dificuldades e facilitar a aprendizagem. O desafio será o envolvimento pedagógico dos 

alunos. 

Alguns alunos foram promovidos para o 9º ano, ainda sem concluir a dependência 

referente ao 7º ano. No entanto, como previsto na  Portaria 483/2001, a qual assegura a 

promoção do(s) aluno(s) que, em regime de dependência, cursaram com aproveitamento 

o(s) componente(s) curricular(s) da série subsequente àquele em que apresentaram 

insuficiência de rendimento nos mesmos componentes curriculares.  
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IV. Função social da escola 

A função social do Centro de Ensino Fundamental 01 de Brazlândia é oportunizar o 

desenvolvimento e a aprendizagem do discente como construtor do seu conhecimento, 

baseando-se nos valores humanos, no resgate do referencial de ser e na autoafirmação 

enquanto cidadão reflexivo e crítico. 

 

V. Princípios orientadores das práticas pedagógicas 

 

Os princípios norteadores do Projeto centram-se nos Parâmetros da Lei de 

Diretrizes, Bases da Educação Nacional, na Proposta Pedagógica da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal e no Replanejamento Curricular da SEEDF/2022. 

Em conformidade a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que descreve 

que a educação possibilita o desenvolvimento harmonioso do indivíduo em todas as 

dimensões, é que esta instituição vislumbra o desenvolvimento de pessoas e da 

sociedade, garantindo o exercício pleno da cidadania, através da construção do 

conhecimento e da aprendizagem significativa. Para tanto, as práticas pedagógicas 

devem assegurar uma educação de qualidade, promovendo o respeito às diferenças. 

Assim, seguindo as orientações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, consideramos as questões sociais contemporâneas, colocando o aluno como 

sujeito da aprendizagem, na busca de procedimentos pedagógicos compatíveis com a 

evolução científica e tecnológica da sociedade atual, permeando a flexibilidade teórico-

metodológica. 

A prática educativa perpassa os princípios de desenvolvimento do ser humano, 

como direito inalienável firmada nos valores políticos, éticos, epistemológicos, 

pedagógicos e estéticos. 

Como afirma Piaget (1970), é a ação a base do comportamento. É o indivíduo que 

estrutura e reestrutura suas ações refletindo na cognição de um novo aprendizado. 

Através do comportamento estimulado pelo ensino é que percebemos a ação no processo 

de aprender. 
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Assim, o processo de ensinar deve estimular sempre o indivíduo que está pronto 

para aprender. O conhecimento é parte de etapas evolutivas que se concretizam nas 

fases da assimilação, acomodação e equilíbrio. O indivíduo apenas encontra o ponto de 

equilíbrio mental correspondendo ao APRENDER. 

E aqui, percebemos o sujeito, como um ser ativo que constrói o conhecimento de 

acordo com o seu ambiente histórico-social e cultural. Por isso, vê-se a importância da 

experiência vivida e da interação com o mundo. É na experiência com mundo que a 

consciência se desenvolve. As particularidades de cada um colocam o sujeito num plano 

interativo com o meio em que vive. As trocas de experiências permitem a apreensão de 

conhecimentos. No meio social o sujeito observa, avalia e conclui no plano individual o 

que suas experiências lhe proporcionaram. 

A construção do conhecimento depende do desenvolvimento cognitivo e do meio 

social em que está o sujeito. Assim, a contextualização e a interdisciplinaridade fazem-se 

presentes nesse contexto. O que é significativo possibilita ao aluno a relação com os 

problemas contextualizados na vida real e o sujeito ativo constrói seu conhecimento 

apresentando os significados reais do aprendizado à sua história de vida. 

Dessa forma, na construção do conhecimento há uma ação contínua do sujeito 

numa busca constante de novos desafios e novas ideias, afirmando-se como cidadão 

crítico e reflexivo. 

A prática pedagógica deve respeitar o sujeito que aprende, no seu desenvolvimento 

cognitivo, social e individual, favorecendo um processo ensino-aprendizado baseado no 

aprender a conhecer, aprender a fazer aprender a viver juntos e aprender a ser. 

O ato de ensinar permeia significação e a interdisciplinaridade. As experiências 

pedagógicas colocam o aluno como sujeito do processo. A construção do conhecimento 

firma-se na aplicação de métodos e projetos de ensino baseados na realidade do aluno. 

Assim, tanto professor quanto aluno são aprendizes. 

O conhecimento deve ser o referencial para que o aluno faça a interligação entre o 

real e o desejado numa possibilidade de transformação pessoal e social. 

Firma-se na contextualização, abordando problemas sociais ligados à ética, 

educação, meio ambiente, sexualidade, trabalho, consumo, saúde, segurança, cultura e 
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política. Desse modo, valemo-nos da Lei de Diretrizes e Bases nº. 9.394/96. Artigo 27, 

inciso I menciona que os conteúdos devem observar a difusão de valores fundamentais 

ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e a 

ordem democrática. 

Para Aristóteles (1996), o indivíduo só adquire a sabedoria prática, a phronesis, 

através da educação, da experiência e do processo ensino-aprendizagem, se tivermos 

uma inclinação à falta de coragem, temos que ousar mais, para que possamos na prática, 

na ação, alcançar a virtude, mas de alguma forma, o prazer. 

Assim, a relação professor-aluno deve ser uma relação de confiança, respeito e 

interação. Os valores humanos baseados na amizade, solidariedade e justiça fazem-se 

necessários na construção de uma postura ética. Afinal, a busca da felicidade e da 

realização do ser humano só são possíveis através das virtudes adquiridas através da 

educação. 

Os objetivos das ações éticas não são de unicidade de opinião, mas sim de afirmar o 

potencial que cada indivíduo naturalmente tem, em ser virtuoso, em andar conforme as 

disposições morais construídas num momento histórico e social refletindo diretamente em 

valores e atitudes. 

As práticas pedagógicas valorizam a autonomia pessoal na realização de 

experiências culturais e sociais. Isso é perceptível na socialização em datas 

comemorativas através de projetos específicos, momentos culturais, exposições e mostra 

de atividades elaboradas pelos alunos, uma vez que se valoriza o potencial de cada um 

na produção de textos, elaboração de dramatizações, seminários e outras atividades de 

investigação científica e histórica. 

 

VI. Missão e Objetivos 

 

Missão: 

Oportunizar o desenvolvimento e a aprendizagem do discente como construtor do 

seu conhecimento, baseando-se nos valores humanos, no resgate do referencial de ser e 

na autoafirmação enquanto cidadão reflexivo e crítico. Imbuída do compromisso de ser 

uma instituição de qualidade, buscamos ressignificar as ações de todos os agentes 
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envolvidos na prática pedagógica, administrativa e gestora. Assim, a promoção da 

inclusão educacional dar-se-á por meio de um processo construtivo resultante da 

participação de todos os segmentos. 

 

Objetivo Geral: 

● Possibilitar o acesso à Aprendizagem de qualidade com práticas pedagógicas que 

permitam a inclusão educacional e o desenvolvimento integral do ser para o pleno 

exercício da cidadania, diversidade e sustentabilidade humana. 

 

Objetivos Específicos 

● Possibilitar a construção do conhecimento a partir de conteúdos significativos; 

● Garantir a inclusão social do aluno defasado e/ou evadido; 

● Garantir a inclusão social do aluno com necessidades educacionais especiais; 

● Desenvolver hábitos e atitudes baseadas no respeito e na harmonia da convivência 

social; 

● Propiciar a retomada de ações transformadoras de si mesmo e do mundo; 

● Promover uma educação de qualidade; 

● Considerar os alunos como sujeitos do conhecimento estabelecendo relações 

dialógicas na construção do conhecimento; 

● Desenvolver estratégias para melhoria da qualidade do ensino; 

● Aplicar os recursos do PDDE e do PDAF em ações que melhorem o rendimento 

escolar, o acesso a informação, que diminua a evasão, no aperfeiçoamento de 

professores, na aquisição de equipamentos e na manutenção da estrutura física; 

● Garantir a Gestão Democrática para o pleno exercício da cidadania; 

● Oportunizar vivências relacionadas à inclusão dos alunos com deficiência; 

● Favorecer aos alunos o acesso as TICs; 

● Utilizar a sala de recurso para dar suporte aos alunos com deficiência e 

dificuldades de aprendizagem; 
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● Promover uma educação integral com desenvolvimento de atividades culturais, 

artísticas e esportivas; 

● Reduzir a defasagem ano/idade, aplicando sempre que necessário os Projetos 

Interventivos e aderindo ao PAAE – Programa de Aceleração das Aprendizagens; 

● Despertar a utilização dos recursos naturais de forma consciente; 

● Propiciar ao aluno a oportunidade de ser intuitivo, ousado e criativo, despertando 

seu espírito empreendedor. 

 

VII. Fundamentos teóricos-metodológicos 

 

Com a adesão ao 3º Ciclo no ano letivo de 2017, a leitura, o estudo e a 

implementação das ações previstas nos documentos norteadores da Secretaria de Estado 

de Educação tem sido mais evidente e faz parte do cotidiano da escola. 

Com a rotatividade dos professores ao início do Ano Letivo é necessária uma 

retomada no estudo do Currículo em Movimento, do Replanejamento Curricular 2021,  

principalmente para orientar o trabalho pedagógico, seja ele individual ou coletivo, e das 

Diretrizes para Avaliação para conscientização da Avaliação Formativa. 

O estudo do Currículo em Movimento é realizado por área de conhecimento e em 

seguida é aberta discussões para verificar possibilidade de integração entre as áreas e 

disciplinas.  

Durante as coordenações coletivas são promovidas apresentações e discussões 

acerca dos demais documentos.  

Este ano foi estudado as Diretrizes Pedagógicas para Organização do 3º Ciclo 

durante as coordenações coletivas, e estabelecidas algumas das ações e qual 

direcionamento do trabalho pedagógico para o presente ano letivo. 

A maior discussão foi baseada nas Diretrizes de Avaliação Educacional, que prega a 

implantação da Avaliação Formativa, que não é bem compreendida pelos docentes em 

geral.  
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A Unidade de Ensino desenvolve coordenações coletivas com o foco na 

aprendizagem e na formação de professores e gestores. Nos encontros são promovidas 

discussões acerca da aprendizagem a fim de que os docentes tenham uma prática 

pedagógica de qualidade e significativa. Para tanto, os projetos especiais são 

amplamente analisados e elaborados como facilitadores dessa ação através da 

interdisciplinaridade e do trabalho coletivo. 

Muitas são as dúvidas, curiosidades e experiências a serem compartilhadas. Os 

estudos, leituras e debates permitem assim, rever, reconsiderar, avaliar e planejar novos 

caminhos para que o aluno tenha acesso a uma educação de qualidade e seja autor do 

seu conhecimento. A reflexão sobre o processo pedagógico viabiliza o sucesso escolar e 

a erradicação da prática da exclusão. 

Além dessas práticas nas coordenações coletivas os professores e gestores, 

desenvolvem a coordenação individual, em que são realizadas atividades de correção das 

atividades aplicadas em sala, elaboração de atividades, textos, estudos dirigidos, 

planejamento bimestral e ou semestral, reforço, troca de experiências com outros 

professores das áreas afins e ainda participam de aperfeiçoamentos oferecidos pela 

EAPE e outros órgãos competentes para a melhoria do desenvolvimento das 

competências e habilidades.  

Os professores desenvolvem ainda intervenções através da sala de recursos a todos 

os alunos com deficiência, onde o atendimento educacional caracteriza-se como serviço 

de natureza pedagógica conduzido por professores especializados que suplementa e 

complementa o atendimento educacional realizado em classes comuns do Ensino 

Fundamental. Esse atendimento está integrado ao Projeto Pedagógico da Instituição 

Educacional e envolve a participação da família em articulação com as orientações 

constantes na legislação vigente em todos os projetos desenvolvidos na escola. 

Em anos anteriores era aplicado o Projeto de monitoria, em que os alunos recebiam, 

em turno contrário, auxílio nas disciplinas e nos conteúdos específicos de baixo 

aproveitamento e incompreensão. Em um possível retorno, é provável que o projeto seja 

reativado. 

Considerando a prioridade da formação de sujeitos ativos e transformadores da 

realidade social, fundamenta-se ainda o esforço conjunto da prática pedagógica de 
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incentivo a leitura e a escrita com projetos especiais, que permitam ao aluno construir o 

conhecimento e aplicá-lo no pleno exercício da cidadania.  

Também com este objetivo está centrada a proposta do Serviço de Orientação 

Educacional que se integra ao trabalho pedagógico da instituição na identificação, na 

prevenção e na superação dos conflitos colaborando para o desenvolvimento do aluno, 

tendo como pressupostos o respeito, a pluralidade, a liberdade de expressão, a 

orientação, a opinião, a democracia da participação e a valorização do aluno como ser 

integrado. 

 

VIII. Organização do trabalho pedagógico da escola 

A organização escolar para o ano letivo de 2022 é através do 3º Ciclo, de modo que 

os anos estão organizados em dois blocos. Não foi possível montar turmas de PAAE, pois 

não há número mínimo de alunos exigidos. Conforme quadro abaixo: 

MATUTINO 

BLOCO ANO TURMAS 

2º 
8º 07 

9º 08 

TOTAL DE 

TURMAS 
- 15 

 

 

VESPERTINO 

BLOCO ANO TURMAS 

1º 
6º 07 

7º 08 

TOTAL DE 

TURMAS 

- 15 
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A escola é dividida em cinco blocos, sendo o primeiro bloco 

administrativo/pedagógico com: sala da direção, secretaria, depósitos administrativo e 

pedagógico, mecanografia, banheiros, copa, sala de apoio pedagógico, sala 

administrativa, biblioteca, sala dos coordenadores, sala de coordenação e sala dos 

professores. O segundo e quarto blocos contam com doze salas de aula. O terceiro bloco 

conta com três salas de aula, uma sala de recursos, uma sala de apoio e um laboratório 

de informática. Perfazendo um total de 15 salas de aula. O quinto e último bloco conta 

com uma sala de artes, uma sala multimídia, um refeitório, um depósito, cantina, 

depósitos, banheiros de alunos, alunas, servidores e deficientes e a sala de servidores. 

No ano letivo de 2019 houve a criação de um espaço de lazer, que conta com mesa de 

tênis de mesa e de totó, que ficam disponíveis para os alunos nas entradas do turno e nos 

intervalos. 

A relação entre a escola e a comunidade é frequente e a participação dos pais nas 

reuniões é muito boa.  Muitos pais buscam informações sobre os alunos durante todo o 

ano letivo, inclusive nos horários das coordenações individuais e coletivas. 

A equipe de Sala de Recursos é composta pelo professor Nilo Arcanjo dos Santos 

Junior, da área de humanas, e há carência para a área de linguagens e exatas. Ele 

atende todos os alunos com necessidades educacionais especiais da Unidade de Ensino. 

Realiza atendimento com os professores e com os demais alunos orientando o trabalho 

pedagógico da escola. Ainda orienta acerca do atendimento dos alunos com transtorno, 

pois temos a Sala de Apoio, mas ainda há carência de professores para o atendimento. 

Embora a Sala de Apoio não tenha atendimento, temos a intenção de solicitar 

autorização para o atendimento com a pedagoga Educadora Social para os alunos que 

forem identificados com problemas na alfabetização, ou que,  razão da necessidade de 

acompanhamentos pedagógicos por meio de reagrupamentos para alunos com 

dificuldade de aprendizagem.  

A Orientação Educacional é realizada pela orientadora Clarice de Andrade da Hora 

Kawamura, com atendimento dos alunos que apresentam vulnerabilidade social, 

problemas de conduta, indicados por seus familiares e professores. Desenvolve trabalho 

de integração e conflitos entre alunos, professores, familiares e outros. 
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A Sala de Leitura tem funcionado quando os professores fazem agendamentos e 

acompanham os alunos No mais mais, não há atendimentos, pois não temos um 

profissional para esse espaço. Desse modo, na medida do possível, a coordenação 

pedagógica tem sido responsável pelo recebimento, distribuição, recolhimento e controle 

do Livro Didático e ainda por desenvolver alguns projetos de leitura, juntamente com 

professores de Língua Portuguesa. 

O Laboratório de Informática também tem funcionado como a Sala de Leitura, por 

meio de agendamentos e acompanhamentos de professores regentes, uma vez não 

temos um profissional responsável por esse espaço. 

 

IX. Estratégias de avaliação  

 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é orientada pelos documentos 

norteadores da Secretaria de Estado de Educação, principalmente nas Diretrizes de 

Avaliação da Aprendizagem.  

A avaliação do Centro de Ensino Fundamental 01 de Brazlândia valoriza a 

construção do conhecimento significativo de maneira dinâmica e reflexiva desenvolvida 

nas competências e habilidades da grade curricular. Todas as propostas avaliativas visam 

o respeito às particularidades individuais e a diversidade de ritmos e esferas da cognição. 

Ela é considerada como uma ferramenta a serviço da aprendizagem, com o objetivo de 

melhorar as práticas educativas e sua constante qualificação, possibilitando identificar 

problemas, encontrar soluções e corrigir rumos. 

Assim, as diferentes práticas permitem uma variação nos instrumentos de avaliação 

visando o desenvolvimento global do aluno. O planejamento das atividades pedagógicas 

com a culminância avaliativa considera o crescimento do aluno por meio de 

aprendizagens significativas, a formação construtivista, o estímulo à reflexão da prática 

pedagógica na identificação e retificação dos erros e superação das dificuldades. 

E, como é proposta nas Diretrizes para a Avaliação da Aprendizagem, a avaliação 

aqui assume uma dimensão participativa com a troca de experiências entre professor e 

aluno; ocorrendo de forma processual e contínua levando em consideração a dimensão 
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cumulativa nos aspectos cognitivo, afetivo e psicossocial. O aluno aqui é um constante 

agente do processo utilizando a avaliação para retomadas e compreensão de 

conhecimentos adquiridos ao longo do processo. E ainda é priorizada a avaliação 

formativa, de modo que o aluno e o professor, num conjunto de ações recíprocas de 

respeito, sejam responsáveis pelo ensino e a aprendizagem. É nessa proposta que 

oferecemos aos alunos projeto interventivo específico para melhoria do rendimento.  

É considerando a avaliação como um elemento indissociável ao processo educativo 

que aplicamos a Avaliação Institucional com a função de acompanhar, orientar, e 

redirecionar ações para o trabalho pedagógico e administrativo.  

O Conselho de Classe ainda tem um caráter deliberativo, sendo presidido pela 

direção e professores da escola, mas há a intenção de fazê-lo de forma participativa. Os 

conselhos são realizados bimestralmente ou extraordinariamente (conforme necessidades 

eventuais) no objetivo de identificar no andamento das atividades pedagógicas, o 

rendimento, o repensar das estratégias de ensino e o desenvolvimento de ações coletivas 

na projeção de mudanças de comportamento do aluno. E ainda se necessário, o 

Conselho de Classe desta instituição contará com a participação do Conselho Tutelar ou 

outros órgãos representativos para que junto às famílias se tenha um diálogo direto na 

busca de soluções para os problemas detectados. 

A avaliação de recuperação dar-se-á de forma processual e contínua. Cabendo ao 

apoio pedagógico orientar, dialogicamente, as alternativas na dinâmica da recuperação. 

Cabe, porém, estar sempre atento com um acompanhamento contínuo ao 

desenvolvimento global do aluno considerando os aspectos afetivos, sociais e 

psicossociais. O professor poderá intervir com instrumentos diversos na recuperação 

visando o sucesso do aluno na sua trajetória escolar. 

A Progressão Parcial com Dependência será ofertada seguindo os termos da Lei nº. 

686 de 19/01/01, bem como da Portaria nº. 483 de 20/11/01, observando, a resolução nº. 

01/05-CEDF de 00 2/08/05, e assegurando ao aluno, o prosseguimento de estudos. O 

aluno retido no ano em razão de frequência inferior do total de horas letivas, não terá 

direito ao regimento de Dependência. 
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Atendendo o que prevê a legislação vigente quanto à avaliação escolar da rede 

educacional, a Unidade de Ensino ainda participa da avaliação da Prova Brasil e SAEB, 

que tem como objetivo principal oferecer ao governo estadual e federal uma avaliação da 

escola para que, planejem, implementem políticas públicas e ainda, possam aplicar 

recursos com maior precisão. A produção de informações sistemáticas por unidade 

escolar pretende contribuir para o desenvolvimento de uma cultura avaliativa, estimulando 

a melhoria dos padrões de qualidade e equidade da educação brasileira e adequados 

controles sociais de seus resultados. 

 

 

X. Organização Curricular da escola 

 

A organização curricular do Ensino Fundamental tem como fundamento da prática 

pedagógica os princípios e valores emanados da Constituição da República (CF/88), da 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB/96), da Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2019) e 

do Replanejamento Curricular da SEEDF (2021). Seguimos ainda as orientações do 

Currículo em Movimento da Rede Pública de Ensino que apresenta seus princípios 

estruturados na diversidade de experiências e vivências pessoais dos alunos, na 

resolução de problemas de diferentes tipos, no domínio da palavra escrita como 

ferramenta para compreender o mundo, no conhecimento como recurso para tomar 

decisões. Desse modo, construímos um currículo que propõe a flexibilidade e 

descentralização, reforça a necessidade de construção de uma identidade coletiva em 

que as decisões e responsabilidades sejam compartilhadas em todos os níveis e 

modalidade de Ensino, tem como objetivo preparar o aluno para o pleno exercício da 

cidadania, por meio da socialização no espaço escolar de conhecimentos, competências, 

habilidades, valores e atitudes.   

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

objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades, com elementos de realização 

pessoal e exercício consciente da cidadania plena. É obrigatório a todos, no qual estão 

garantidos os princípios de igualdade, da liberdade, do reconhecimento do pluralismo e de 

concepções pedagógicas. 

É nesse sentido que, para efetivar o desenvolvimento do aluno e considerar a 

pluralidade cultural, social e cognitiva, de modo a garantir o desenvolvimento de 
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competências e habilidades, que, além de saber fazer o aluno possa aplicar todo esse 

conhecimento em sua vida prática. Assim, são por esses motivos que desenvolvemos 

Temas Transversais adequados à realidade, como os relacionados à Educação 

Ambiental, Sustentabilidade, Saúde, Sexualidade, Diversidade, Vida Familiar e Social, 

Trabalho Ciência Tecnologia, Cultura, Empreendedorismo, Serviço Voluntário, entre 

outros, que oportunizam a construção do saber aliado ao exercício pleno de cidadania. 

Os alunos com deficiência são trabalhados de maneira integrada para que possam 

sentir-se partes do processo educacional sem nenhuma distinção. 

A Educação Integral é um conjunto de ações a serem realizadas em curto, médio e 

longo prazo, utilizando de parcerias entre vários níveis e tem por finalidade construir uma 

educação de qualidade que garanta, além do acesso à instituição educacional, a efetiva 

aprendizagem do aluno, e a construção de uma ambiente favorável para a implantação da 

Cultura de PAZ.  

Ao longo do ano letivo, serão propostas diversas ações sobre a Cultura de Paz na 

escola. Segue quadro com as propostas: 

AÇÕES RESPONSÁVEIS DESCRIÇÃO PERÍODO 

Intervalos 

Culturais 

Gestão, 

Orientação 

Educacional, 

Coordenação, 

Professores 

Conselheiros 

Atividades quinzenais/mensais durante os 

intervalos, cujo objetivo é fomentar a 

reflexão, mobilização e envolvimento dos 

estudantes. As atividades serão conduzidas 

no que se refere ao cuidado com o outro, 

empatia, combate ao bullyng e a todos os 

tipos de violência, manutenção da cultura de 

paz, protagonismo juvenil, consciência 

ambiental, patrimônio cultura, combate ao 

uso de drogas.  

ao longo 

do ano 

letivo de 

2022 

Juntos 

somos 

mais 

fortes 

Gestão, 

Orientação 

Educacional, 

Coordenação, 

Acolhimento aos alunos dos 9º anos com 

café da manhã; 

Reflexão sobre Comprometimento e 

expectativas para o futuro. 

Abril 2022 
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Professores 

Conselheiros 

Parceria 

Família X 

Escola 

Gestão, 

Orientação 

Educacional, 

Coordenação, 

Professores 

Conselheiros 

Acolhimento aos pais de alunos com 

comportamentos inadequados ao ambiente 

escolar; 

Reflexão sobre a importância do 

comprometimento dos alunos e da parceria 

família x escola. 

Abril 2022 

Implemen

tação 

Grêmio 

Estudantil 

Gestão, 

Orientação 

Educacional, 

Coordenação, 

Professores 

Conselheiros 

Fortalecimento do Protagonismo Juvenil; 

Desenvolvimento crítico dos alunos. 

ao longo 

do ano 

letivo de 

202 

Dialogar 

é preciso 

Gestão, 

Orientação 

Educacional, 

Coordenação, 

Professores 

Conselheiros 

Dialogo constante com a comunidade 

escolar, a fim  de fortalecer o vínculo com a 

escola, bem como restabelecer o 

comprometimento de todos com o ensino e a  

aprendizagem. 

ao longo 

do ano 

letivo de 

202 
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MATRIZES CURRICULARES 

6º Ano – Ensino Fundamental 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DE BRAZLÂNDIA 

Curso: Ensino Fundamental – 6º A, B, C, D, E, F,G,H 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Turno: Vespertino 

CONSTITUI

ÇÃO DO 

CURRÍCULO 

COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

SÉRIE 

6º 7º 8º 9º 

BASE 

NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa 5 - - - 

Matemática 5 - - - 

Geografia 3 - - - 

História 3 - - - 

Ciências Naturais 4 - - - 

Educação Física 3 - - - 

Arte 2 - - - 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês)  2 - - - 

Projeto Interdisciplinar I 1 - - - 

Projeto  Interdisciplinar II 1 - - - 

Projeto  Interdisciplinar III 1 - - - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) 30 - - - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) 25 - - - 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) 500 - - - 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) 1000 - - - 
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7º Ano – Ensino Fundamental 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DE BRAZLÂNDIA 

Curso: Ensino Fundamental – 7º A, B,C, D,E,F,G 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Turno: Vespertino 

CONSTITUI

ÇÃO DO 

CURRÍCULO 

COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

SÉRIE 

6º 7º 8

º 

9º 

BASE 

NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa - 5 - - 

Matemática - 5 - - 

Geografia - 3 - - 

História - 3 - - 

Ciências Naturais - 4 - - 

Educação Física - 3 - - 

Arte - 2 - - 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês)  - 2 - - 

Projeto Interdisciplinar I - 1 - - 

Projeto  Interdisciplinar II - 1 - - 

Projeto  Interdisciplinar III - 1 - - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) - 30 - - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) - 25 - - 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) - 500 - - 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) - 1000 - - 
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8º Ano – Ensino Fundamental 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DE BRAZLÂNDIA 

Curso: Ensino Fundamental – 8º A, B, C, D, E,F,G,H 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Turno: Matutino 

CONSTITUI

ÇÃO DO 

CURRÍCULO 

COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

SÉRIE 

6º 7º 8º 9º 

BASE 

NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa - - 5 - 

Matemática - - 5 - 

Geografia - - 3 - 

História - - 3 - 

Ciências Naturais - - 4 - 

Educação Física - - 3 - 

Arte - - 2 - 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês)  - - 2 - 

Projeto Interdisciplinar I - - 1 - 

Projeto  Interdisciplinar II - - 1 - 

Projeto  Interdisciplinar III - - 1 - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) - - 30 - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) - - 25 - 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) - - 500 - 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) - - 1000 - 
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9ºAno - Ensino Fundamental 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DE BRAZLÂNDIA 

Curso: Ensino Fundamental – 9ª A, B, C, D, E, F,G 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Turno: Matutino 

CONSTITUI

ÇÃO DO 

CURRÍCULO 

COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

SÉRIE 

6º 7º 8º 9º 

BASE 

NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa - - - 5 

Matemática - - - 5 

Geografia - - - 3 

História - - - 3 

Ciências Naturais - - - 4 

Educação Física - - - 3 

Arte - - - 2 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês)  - - - 2 

Projeto Interdisciplinar I - - - 1 

Projeto  Interdisciplinar II - - - 1 

Projeto  Interdisciplinar III - - - 1 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) - - - 30 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) - - - 25 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) - - - 50

0 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) - - - 10

00 
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XI. Plano de ação para a implementação do Projeto Pedagógico 

 

Dimensão: GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

A Gestão Democrática estará focada no principal objetivo da educação básica que é preparar o aluno para o exercício pleno da 

cidadania, por meio da socialização no espaço escolar de conhecimento, habilidades, competências, valores e atitudes. Na busca 

desse conhecimento serão consideradas suas diferentes etapas do desenvolvimento cognitivo, afetivo e relacional.  

Posto isso, essa UE posiciona-se em defesa da escola democrática que humaniza e assegura a aprendizagem, que veja o 

estudante em seu desenvolvimento, em crescimento biopsicossocial, que considera seus interesses e de seus pais, suas 

necessidades, potencialidades, os seus conhecimentos e sua cultura. 

Desse modo, comprometemo-nos com a construção de projetos sociais que não favoreçam informações, mas que, de fato, 

construam conhecimentos, elaborem conceitos e possibilitem a todos o aprender, descaracterizando, finalmente, os lugares 

perpetuados na educação brasileira de êxito de uns e fracasso do outros. Seguem os planos de ação para a implementação do 

PPP: 
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A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE 2022 

SALA DE RECURSOS 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAM
A 

Participar e auxiliar 
nos  eventos que 
acontecem no  
âmbito escolar;  
Conscientizar a   
comunidade escolar 
sobre  
acessibilidade e a   
inclusão. 
Entrevistar pais e ou   
responsáveis para 
coleta  de 
informações;  

Organizar o 
atendimento  no 
contraturno;  

Elaborar e executar 
o  plano de AEE, 
avaliando a  
funcionalidade e   

aplicabilidade dos   
recursos 
educacionais; 
Registrar dados 
e   
informações da UE;  
Analisar os 

Palestras, oficinas,  
rodas de conversa,  
discussões sobre   

adequação curricular  
durante a   

coordenação coletiva. 

Promover a formação 
dos  professores que   
atuam com os  alunos 
ANEES;  
Buscar estratégias  
que venham suprir  
as dificuldades  
individuais dos  
alunos e valorizar  
suas habilidades e  
potencialidades; 

Palestras, oficinas,  
apresentações,   

seminários,   
filmes. 
Levantamento de   
informações e   
intervenções 
sobre  
quantidade de   
estudantes, 

Assessoria ao 
trabalho  coletivo;  

Dúvidas dos  
professores em  
relação à Adequação  
Curricular; 

Sensibilizar os   
professores sobre a 
ação  do AEE, 
multiplicando  ideias 
e conhecimento  
sobre a inclusão 
escolar. 
Atividades   
Pedagógicas que  
compõem o  
calendário escolar  
tais como: Dia   

Nacional de Luta da  
Pessoa com   
Deficiência; Festa  
junina; Páscoa e   
demais eventos; 
Mapeamento;  
Estratégia de 
Matrícula; 
Estudos de 

Observação, 
participação 
e  
autoavaliaçã
o de todos 
os  
envolvidos. 

Debate de 
ideias, 
análise de  
dados além 
de observar,   

participar e 
autoavaliar 
todos  os 
envolvidos. 

Ao término 
de cada 
atividade 
e/ou  
eventos 
realizados. 

A avaliação se 
dará através de  
registros nos 
documentos  
gerados a 

Professor da 
Sala de  
Recursos, 
Equipe  
Gestora, OE,   

Coordenação 
Local e  
Professores   

Regentes 

Anual,  
semestral,   
bimestral e   

semanalmente  
sempre que   

necessário. 
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relatórios  emitidos 
pelas outras UE; 
Realizar estudos 
dos casos  internos 
com a Equipe  
Pedagógica e 
definir   
estratégias de 
atuação. 
Compreender o 
aluno  ANEES 
como parte da  
escola;  
Flexibilização 
pedagógica  nas 
diferentes áreas do  
conhecimento de 
modo  adequado às 
necessidades  de 
cada aluno;  

Valorizar a educação   
inclusiva 
respeitando as  
diferenças. 
Subsidiar o trabalho 
docente,  
envolvendo as 
diversas áreas do  
conhecimento;  
Estimular a 
imaginação e a  
criatividade;  
Aprimorar a 

formação  de 
turmas, equipe   
docente e 
organização  
pedagógica da UE.  
Identificação dos   
estudantes ANEEs;  
Identificação dos   
alunos com   
dificuldades de   
aprendizagem. 
Solicitar 
orientações  para 
a CRE/UNIEB; 
Análise 
documental,  
reunião com 
família,  professor 
regente,   
relatório de 
avaliação  e 
intervenção e   
formulários   
específicos. 
Elaborar e 
organizar  os 
recursos   
pedagógicos e de   
acessibilidade que   
eliminem 
barreiras; 
Assegurar o   

cumprimento das   

Casos; 
Solicitação de   
Estudos de Casos   
para alunos que   
apresentam   
dificuldades   
acentuadas de   
aprendizagem e 
que  não possuem   

diagnóstico fechado; 
Participar das   
coordenações   
coletivas e dos   
conselhos de   
Classes. 

Projeto Diário de 
Bordo; 
 

partir das   
informações 
coletadas. 
Registro de 
ações 
articuladas e  
encaminhame
ntos que se 
fizerem  
necessários. 
Registro em 
Ata, debate de  
ideias, 
encaminhame
ntos  que se 
fizerem 
necessários,  
informe aos 
pais e ou   

responsáveis.  
Ao fim das 
atividades   
desenvolvidas 
nos   
bimestres. 
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linguagem,   
construção da 
língua escrita,  
comunicação e 
interpretação; 
Aperfeiçoar as 
capacidades de  
atenção e 
concentração. 

adequações   
curriculares. 
Utilização da 
literatura  infantil e 
filmes;  
Práticas 
diversificadas  de 
escrita e produções  
textuais envolvendo 
a  ludicidade;  
Jogos de mesa   
envolvendo frases,   
palavras, descrição 
de  figuras;  
Softwares   
educacionais. 
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A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE 2022 

 ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS 

CRONOGRAM
A 

*Acolher a 
comunidade escolar; 

 

*Fazer o 
acolhimento da 
comunidade escolar 
no início do ano letivo 
para ter uma maior 
proximidade das 
famílias com a escola; 

*Reuniões 
presenciais para 
acolher as famílias. 
Adicionar os pais nos 
grupos de whatsapp 
das turmas e dar as 
boas vindas; 
Produção de mural 
para o início do ano 
letivo. 

*Análise 
sensível por parte 
da equipe quanto 
ao acolhimento 
das famílias e 
ações futuras. 

*Orientador
a Clarice 
Coordenação, 
Supervisão, 
professores; 
Direção; 

*Início do 
ano letivo; 

*Mediar conflitos; Proporcionar 
relação respeitosa 
entre todos os 
membros da escola 
de modo que seja 
promovido o bem 
estar de todos. 

*Identificar 
situações problema e 
mediar através da 
CNV.  

*Observar as 
relações 
interpessoais e o 
impacto das ações 
desenvolvidas ao 
longo do ano letivo 
com toda 
comunidade 
escolar. 

*Orientadora 
Clarice 
Coordenação, 
Supervisão, 
professores; 

*Ao longo 
do ano letivo; 

*Atender as 
demandas da escola 
e da comunidade 
orientando-as 
quanto aos aspectos 
afetivos, cognitivos 
e sociais; 

*Identificar as 
demandas e atendê-
las de forma eficiente; 
Promover ações que 
tratem da inteligência 
emocional; Promover 
atendimentos 
individualizados e 
coletivos referentes 

* Reuniões com a com 
os professores para 
identificar 
precisamente as 
demandas 
emocionais; Produção 
de material que 
oriente o aluno a 
respeito do tema; 

*Pesquisa com a 
comunidade 
escolar através de 
formulários; 
Observação dos 
alunos no 
cotidiano; 
Reuniões com os 
professores para 

*Orientadora 
Clarice 
Coordenação, 
Supervisão, 
professores; 

*Ao longo 
do ano letivo; 
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às emoções e como 
gerenciá-las. 

Atendimentos 
individuais e coletivos 
dos alunos. 

falar do 
“comportamento” 
emocional e 
pedagógico do 
aluno em sala. 

*Realizar atividades 
de integração entre a 
Comunidade Escolar 
e a Escola; 

*Integrar 100% a 
comunidade e escola; 

*Realização de 
Pesquisas, festivais 
de talento e ações 
beneficentes; 

*A avaliação 
educacional 
enquanto um 
processo dinâmico 
que considera 
tanto o nível atual 
de 
desenvolvimento 
do aluno quanto 
às possibilidades 
de aprendizagem 
futura, configura - 
se em uma ação 
pedagógica 
processual e 
formativa que 
analisa o 
desempenho do 
aluno em relação 
ao seu progresso 
individual e 
coletivo tornando -
o um agente 
participativo do 
processo de 
ensino - 
aprendizagem. 

*Orientadora 
Clarice 
Coordenação, 
Supervisão, 
professores; 

*Março-Semana 
Distrital de 
conscientização e 
Promoção Da 
Educação 
Inclusiva; 

*Buscar alternativas 
e soluções para os 

*Identificar todos os 
problemas 

*Participar das 
atividades de 

*Observação de 
forma processual 

*Orientadora 
Clarice 

*Ao longo do ano 
letivo. 
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problemas 
pedagógicos, 
disciplinares e 
violência na escola. 

pedagógicos e 
disciplinares e 
referentes à violência 
na escola e buscar 
soluções para 
combatê-las;  

integração realizadas 
pela escola, produzir 
vídeos com temas 
pertinentes ao 
assunto e divulgar nos 
grupos de whatsapp e 
redes sociais da 
escola; Promover 
intervalos culturais 
com temas 
específicos para sanar 
as demandas 
pedagógicas, 
disciplinares e que 
façam referência a 
não violência na 
escola. 

e contínua do 
comportamento 
dos alunos e das 
famílias em 
relação aos 
alunos. Reuniões 
periódicas com os 
professores para 
ver avaliar as 
ações 
desenvolvidas 

Coordenação, 
Supervisão, 
professores; 

*Realizar ação para 
combater a pobreza 
menstrual na escola; 

*Evitar que as alunas 
faltem às aulas em 
virtude da pobreza 
menstrual; 

* Disponibilizar 
absorventes nos 
banheiros femininos 
diariamente para as 
alunas; 

*Observar a 
assiduidade do 
público feminino 
na escola; 

*Orientadora 
Clarice 
Coordenação, 
Supervisão, 
professores; 

Mês de março. 
Ação em 
comemoração ao 
mês da mulher; 

*Realizar atividades 
de prevenção à 
discriminação, 
práticas de bullying, 
uso de álcool e 
drogas, abuso 
sexual, prevenção 
ao suicídio entre 
outros; 

*Realizar atividades 
que abordem 100% 
dos temas 
identificados como 
essenciais; 

*Buscar alternativas 
para soluções dos 
problemas 
identificados através 
de parceiros como 
psicólogos, 
terapeutas, médicos, 
entre outros; 

*Dar-se-á através 
da observação do 
aprendizado dos 
alunos em relação 
ao tema; 

*Orientadora 
Clarice 
Coordenação, 
professores, 
Supervisão, e 
Direção; 

*Semana de 
Educação para a 
vida. Maio 
Laranja, 
Setembro 
Amarelo. 

*Realizar atividades 
de acordo com as 
semanas letivas 

*Trabalhar de forma 
pontual os temas 
propostos e trazer a 

*Realizar palestras e 
encontros e planejar 
atividades de sala de 

*Observar o 
satisfação dos 
alunos e 

*Orientadora 
Clarice 
Coordenação, 

*Ao longo do ano 
letivo; 
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temáticas para a 
aproximação da 
escola com as 
famílias; 

comunidade para 
dialogar com a 
escola; 

aula que abordem os 
temas; 

professores 
através do retorno 
dado em sala de 
aula e em 
reuniões; 

professores, 
Supervisão, e 
Direção; 

*Promover o 
acompanhamento da 
frequência dos 
alunos; * Produção 
de vídeos, 
lembrancinhas e 
reflexões referentes 
às * 

* Trazer para o 
convívio escolar 
100% dos alunos que 
não estiverem 
frequentando as 
aulas;  

* Entrar em contato 
com os alunos, pais 
ou responsáveis 
através do telefone e 
do whatsapp; visitas 
às residências dos 
alunos que não foram 
alcançados através do 
telefone ou do 
whatsapp. 
Encaminhar ao 
Conselho Tutelar os 
alunos que não 
retornarem às aulas; 

*Observação da 
assiduidade dos 
alunos nas aulas. 

*Orientadora 
Clarice, 
professores, 
secretaria, e 
Direção; 

*Ao longo do ano 
letivo; 

* Produção de 
vídeos, 
lembrancinhas e 
reflexões referentes 
às datas 
comemorativas do 
ano; 
 

* Trabalhar as datas 
comemorativas de 
forma holística e 
voltadas para o 
bemestar de todos; 

*Trabalhar no 
cotidiano escolar as 
datas comemorativas 
de forma crítica e 
voltada para o bem 
estar integral do ser 
humano; 

* Observar o 
retorno dos alunos 
sempre que for 
feita alguma ação; 

*Orientadora 
Clarice 
Coordenação, 
professores, 
Supervisão, e 
Direção; 

*Ao longo do ano 
letivo; 

*Produzir e enviar 
cartões de 
aniversário para o 
corpo docente da 
escola e mensagens 
de incentivo; 

*Valorizar o corpo 
docente da escola e 
cuidar do estado 
emocional dos 
funcionários com 
mensagens de 
incentivo; 

*Produzir cartões 
eletrônicos e enviar de 
acordo com a data de 
aniversário de cada 
professor e enviar os 
cartões de incentivo 
no dia a dia. 

* Observar o 
retorno dos 
professores 
sempre que for 
feita alguma ação; 

*Orientadora 
Clarice 
Coordenação, 
professores, 
Supervisão, e 
Direção; 

*Ao longo do ano 
letivo; 
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*Implantar o grêmio 
estudantil na escola; 

*Envolver os alunos 
nas atividades da 
escola, fazendo-os 
pensar de forma 
crítica e voltada para 
o bem estar de todos. 

*Criar a comissão 
eleitoral; *Fazer a 
assembleia;  
*Montar a Chapa; 
*Promover a eleição; 
*Empossar a chapa 
eleita; *Fazer 
enquetes sobre as 
demandas do 
ambiente escolar. 

*Observar a 
satisfação dos 
alunos em relação 
à criação do 
grêmio e a 
inscrição das 
chapas; 

*Orientadora 
Clarice 
Coordenação, 
professores, 
Supervisão, e 
Direção; 

*A partir de abril 
de 2022; 

*Promover o 
protagonismo 
juvenil; 

*Envolver os alunos 
em atividades que 
eles sejam os 
protagonistas de suas 
vidas. Transformar os 
representantes de 
turma em verdadeiros 
líderes; 

*Fazer reuniões com 
os alunos e dialogar 
sobre assuntos de 
relevância e ações a 
serem desenvolvidas 
com eles e a partir 
das ideias deles 

*Avaliar 
juntamente com os 
alunos as ações 
desenvolvidas e 
ver o que pode ser 
melhorado ou 
mantido. 

*Orientadora 
Clarice 
Coordenação, 
professores, 
Supervisão, e 
Direção; 

*Durante todo o 
ano letivo; 
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A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE 2022 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

SERVIÇO 
ESPECIALIZADO DE 
APOIO À 
APRENDIZAGEM 

Não há  

     

A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE 2022 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

PROFESSORES 
READAPTADOS 

Não há  

     

 
Dimensão: GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Analisar os 
resultados e organizar 
projetos e atividades 
para melhoria dos 
resultados obtidos; 

 
 
 
 

*Garantir melhoria 
nos resultados das 
avaliações da escola 
em pelo menos 10% a 
cada avaliação. 

*Conscientizar alunos, 
pais e professores 
quanto a importância 
dos resultados desta 
avaliação; 

*Incentivar a 
participação dos alunos 
e seu envolvimento 
pedagógico. 

*Através dos 
resultados nas 
avaliações; 

*Equipe gestora 
e coordenação; 

 

*Ao longo do 
ano letivo; 
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Dimensão: GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Proporcionar 
encontros e reuniões 
com a comunidade 
escolar de forma a 
garantir a participação 
da comunidade 
escolar; 

*Realizar reuniões 
periódicas com o 
Conselho Escolar; 

*Realizar atividades 
recreativas e de 
divulgação dos 
trabalhos pedagógicos 
de forma que a 
comunidade conheça 
o trabalho pedagógico 
desenvolvido; 

*Garantir que 100% 
da comunidade 
escolar participe dos 
encontros e reuniões 
proporcionadas pela 
escola; 

*Garantir que 100% 
dos membros do 
Conselho Escolar 
participe das 
atividades; 

*Garantir que a 
maioria dos pais e 
responsáveis 
participem das 
atividades realizadas 
para a comunidade 
escolar; 

*Realizar reuniões e 
encontros com a 
Comunidade Escolar; 

*Realizar reuniões 
periódicas com o 
Conselho Escolar; 

*Realizar atividades, 
como Festa Junina, 
Workshop, Festivais, 
Sarau com a 
comunidade escolar; 

* Ao final dos 
encontros e 
reuniões; 

* Ao final dos 
encontros e 
reuniões; 

* Depois das 
atividades nas 
reuniões 
pedagógicas;; 

*Equipe diretiva 
e coordenação; 

*Equipe diretiva 
e coordenação; 

*Equipe diretiva 
e coordenação; 

*Ao longo do 
ano letivo; 

*Ao longo do 
ano letivo; 

*Ao longo do 
ano letivo; 

 
Dimensão: GESTÃO DE PESSOAS 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Garantir o 
atendimento 
adequado e 
satisfatório aos 
servidores da Unidade 
Escolar para o bom 
desempenho de suas 

*Atender de forma 
satisfatória 100% dos 
funcionários da escola 
de forma a garantir o 
bom desempenho de 
suas funções; 

 

*Receber e tratar de 
forma adequada os 
servidores; 

 
 
 
 

* Será realizada 
nas reuniões 
periódicas; 

 
 
 
 

* Equipe 
gestora; 

 
 
 
 
 

* Ao longo do 
ano letivo; 
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funções. 
*Realizar atividades 

de Integração entre a 
equipe. 

 
*Integrar 100% dos 

funcionários da escola 
de forma a garantir um 
trabalho coeso; 

 

 
*Realizar atividades 

de integração entre os 
professores e 
servidores; 

 
*Ao final das 

atividades e 
durante as 
reuniões 
periódicas; 

 
 
*Equipe gestora 

e coordenação 

 
*Ao longo do 

ano letivo; 

 
 
Dimensão: GESTÃO FINANCEIRA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
*Otimizar a utilização 

dos recursos 
financeiros com a 
participação de todos 
os segmentos da 
comunidade escolar. 

 
 
 
 

 
*Utilizar a totalidade 

dos recursos 
destinados à Unidade 
de Ensino de acordo 
com as necessidades 
pedagógicas e 
administrativas 
obedecendo ao que 
prevê a legislação 
vigente. 

 
 
 
 

 
*Convocar as 

instituições 
responsáveis e 
conselho escolar para 
deliberar e 
acompanhar a 
utilização dos recursos 
financeiros. 

 
*Discutir e identificar 

com a comunidade 
escolar às 
necessidades da 
escola; 

 

 
*Acompanhament

o e supervisão da 
comunidade 
escolar por meio 
da análise dos 
resultados e da 
supervisão e 
controle. 

 
*Equipe 

Diretiva;  
Conselho Fiscal 

 
*Ao longo do 

ano; 
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Dimensão: GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 
Essa Gestão será democrática onde todos os envolvidos no processo educacional deverão participar tanto da execução quanto da 

fiscalização. Periodicamente, haverá encontros para avaliar os trabalhos realizados pela Equipe gestora, onde verificaremos os 
objetivos alcançados e traçaremos metas na busca de melhores resultados. 

As metas para gestão dos recursos materiais serão definidas pela equipe gestora em conjunto com a comunidade escolar, assim 
representada pelo Conselho Escolar e Caixa Escolar. Todas terão o objetivo de suprir as necessidades do bom funcionamento da 
Instituição Educacional, visando sempre à oferta de uma educação de qualidade. 

Caberá ao Conselho escolar, orientar e fiscalizar a melhor forma de aplicação dos recursos financeiros recebidos pela unidade de 
Ensino, através de reuniões periódicas realizadas na escola. Promoverá ainda integração entre os envolvidos no processo 
educacional para que os recursos financeiros (PDAF/PDDE) sejam aplicados de modo a favorecer a Unidade de Ensino.   

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Garantir o 
atendimento 
adequado e 
satisfatório aos 
servidores da Unidade 
Escolar para o bom 
desempenho de suas 
funções. 

 

*Atender a todos os 
servidores em suas 
necessidades e 
observar critérios 
legais pertinentes a 
cada segmento. 

 

*Manter atualizado os 
dados funcionais e 
pessoais; 

*Orientar quanto a 
férias, recesso, abonos e 
requerimentos gerais; 

*Cumprir prazos para 
entrega de documentos. 

*Análise de 
Resultados por 
meio da 
avaliação 
institucional. 

*Equipe 
Diretiva; 

*Ao longo do 
ano letivo; 

 
XII. Acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico 

 
Um Projeto pedagógico será político se for revisado, repensado e organizado a partir das necessidades da comunidade escolar. 

Desse modo, o PPP do CEF 01 pauta-se nas diretrizes de educação e nos princípios basilares da Gestão democrática, sendo 
flexível e capaz de passar por avaliação e ajustes sempre que necessário. Até o presente momento, compreendemos que as 
propostas aqui apresentadas têm logrado êxito, no entanto, dado o contexto que vivemos sabemos de nossa responsabilidade em 
trazer veracidade a esse documento e fazer as adequações necessárias para acompanhar de forma equitativa as demandas sociais. 
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XIII. Projetos específicos 
B - QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINAR 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Alimentação 
Saudável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feira das 
Profissões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interclasse  

- Reconhecer o valor 
nutricional do 
alimento. 

- Estimular o 
consumo de 
alimentos 
“saudáveis”para si 
e para o outro. 

- Fortalecer os 
vínculos em sala, 
com trabalho em 
grupo. 

- Estimular a 
curiosidade dos 
alunos sobre as 
profissões de 
interesse. 

- Esclarecer dúvidas 
sobre as 
profissões, duração 
da graduação, 
mercado salarial, 
etc.  
 

- Promover a prática 
esportiva e 
competitiva dentro 
do ambiente 

- Apresentar nas aulas o 
conceito de alimentação 
saudável e as funções 
dos nutrientes. 

- Dividir equipes para 
apresentação em grupo 
com o tema relacionado 
a alimentação saudável.  

- Expor os trabalhos na 
escola.  

 
 
 

- Realizar uma dinâmica 
na sala, sobre a 
profissão que você 
deseja.  

- Identificar as profissões 
mais desejadas para 
trazer no dia da feira.  

- Trazer alguns 
profissionais na feira 
das profissões, que 
poderá ocorrer 
concomitante com a 
feira do 
empreendedorismo.  

 

Prof: Twene 
Suellen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof Twene e 
Orientação 
Escolar 
 
 
 
 
 
Professores de 
Educação Física 
do CEF 01 e 
apoio de todos os 
demais 
professores.  
 

Observações realizadas 
ao final de cada 
apresentação. 
Avaliação dos trabalhos 
entregue e desenvoltura 
na apresentação.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Roda de conversa após a 
feira na sala, para 
diagnóstico geral.  
 
 
 
 

- Realizar premiação 
para os campeões e 
vice- campeão. 

- Reconhecer os 
atletas destaques e 
premia-los.  
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escolar. 
- Estimular a 

participação dos 
alunos em 
modalidades 
coletivas e 
individuais. 

- Reconhecer 
elementos como 
espírito esportivo, 
espírito de equipe, 
saber ganhar e 
perder.  

- Realizar jogos de 
modalidades coletivas        
( futsal, vôlei, queimada) 
e modalidades 
individuais     ( tênis de 
mesa, totó, xadrez).  

- Estimular a prática e a 
participação dos alunos 
nas aulas antes do 
evento.  

- Preparar os alunos, com 
um congresso técnico, 
revisão de regras.  

 
 

 
B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 2022 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Jogos 
matemáticos 

● Desenvolver o 
raciocínio lógico-
matemático através da 
elaboração de jogos 
matemáticos; 

● Promover a 
capacidade de 
trabalho em equipe; 

● Favorecer a 
criatividade na 
elaboração de 
estratégias de 
resolução de 
situações problemas; 

● Facilitar e 

●  Realizar pesquisas 
através de livros e na 
internet, explorando 
ideias coletivas, criar e 
produzir jogos 
matemáticos 
relacionados aos 
conteúdos propostos, 
explorando as ideias e 
temas abordados em 
sala de aula.  

 
● O jogo deverá ser de 

forma clara, com suas 
devidas regras e 

Clark, Estéfane e 
Nelson 

● O jogo será 
apresentado aos 
demais alunos, por 
cada grupo, 
explicando suas 
regras e forma de 
construção e 
materiais utilizados, 
sendo avaliado sua 
elaboração no 
geral. 

● Será feita uma 
autoavaliação 
individual e coletiva 
da construção do 
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compreender os 
conceitos matemáticos 
abordados em sala de 
aula. 

● Estimular a 
aprendizagem da 
Matemática através de 
recursos pedagógicos 
que despertem no 
aluno o interesse e o 
gosto pelo estudo, 
abordando os 
conteúdos vistos em 
sala, despertando a 
curiosidade, 
coletividade, o 
pensamento crítico, a 
criatividade, além da 
autonomia e do 
desenvolvimento dos 
aspectos cognitivos. 

estratégicas, construído 
em grupos assim 
formados em sala, de 
forma participativa e com 
todos do grupo 
participando da pesquisa 
e elaboração do jogo. 

● Planejar e construir os 
jogos, usando a 
criatividade e 
organização, explorando 
os conceitos 
matemáticos. 

jogo. 
● Tempo de jogo, 

dificuldade e 
conteúdo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 2022 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

“Meu diário de 
bordo da História” 
 
O projeto consiste 
na produção 

● Promover o hábito da 
leitura e da interpretação 
de textos; 

● Desenvolver produção de 
textos autorais; 

Realização contínua  do 
diário, com a produção de 
relatórios e fichamentos 
sobre os conteúdos 
trabalhados ao longo dos 4 

Gilmara Critérios de Avaliação: 
● Estrutura (capa, contra 

capa, índice, 
apresentação …); 

● Organização ( respeito 
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autoral de um 
diário de bordo/ 
aula, com base 
nos textos e temas 
trabalhados em 
sala. 

● Instigar o pensamento 
crítico do (a) estudante por 
meio da leitura;  

● Estimular a prática da 
realização de anotações e 
registros (documentação) 
sobre os conteúdos, pelos 
próprios estudantes.  

● Treinar a produção de 
fichamentos/ relatórios de 
aula.  

bimestres. às margens, 
parágrafos, limpeza, 
cuidado, assiduidade); 

● Relatório/ fichamento 
semanal das aulas; 

● Coerência e coesão 
das ideias, dúvidas, 
comentários feitos 
sobre as aulas e as 
leituras; 

 

 
 
 
B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 2022 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Compreendendo 
as emoções 
(socioemocional)  

● Possibilitar ao aluno a 
compreensão de seus 
sentimentos e emoções, 
por meio de conversas 
e debates, realizados 
ao longo do ano.  

● Refletir sobre o impacto 
das emoções nas 
escolhas do cotidiano.  

● Possibilitar discussões 
entre os alunos sobre 
as suas emoções 
diárias; 

 
 

● Produção de uma 
carta “Eu do futuro” 
- Os alunos 
produzirão uma 
carta, refletindo 
sobre as coisas que 
importam para ele. 
Ao final do ano, ele 
receberá a carta 
envelopada de 
volta, por meio da 
qual ele poderá se 
avaliar de modo a 
perceber sua 
evolução durante o 

 Profª Marcela ● Participação diária e 
pela produção da 
carta. 

 
 
 
 
 
 



 

57 
 

ano. 
● Roda de conversa 

com alunos - 
durante as aulas de 
PD3, ocorrerão os 
momentos de fala e 
escuta de cada 
aluno, por meio dos 
quais eles poderão 
discutir os 
sentimentos que 
estão presentes em 
seu cotidiano. 

PRAZERES QUE 
FAZEM MAL 

● Desmistificar os usos de  
substâncias lícitas e 
ilícitas. 

● Explorar, por meio de 
debates, textos e 
vídeos, informações 
científicas a fim de que 
os alunos conheçam os 
efeitos das substâncias. 

● Relembrar como nossos 
sistemas (respiratório, 
cardiovascular, 
nervoso) funcionam. E o 
que pode ser 
prejudicado com o uso 
prolongado de 
substâncias químicas. 

Debater sobre: 
● Viper; 
● Maconha; 
● Cocaína; 
● Bebida alcoólica. 

Profª Marcela ● Participação diária, 
debates e 
resoluções de 
atividades. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 2021 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Cyber world  - Compartilhar 
experiências sobre o 
mundo virtual; 

- Aprender termos 
utilizados na internet: 
jogos, redes sociais, 
filmes e séries; 

- Analisar os perigos da 
utilização irresponsável 
das redes sociais. 

- Análise de um filme; 
- Pesquisa de termos 

em inglês; 
- Promoção de 

debates. 

 
Alexsandra 
Fonsêca  

 
- Participação dos 

alunos nos debates; 
- Pesquisas; 
- Trabalho bimestral.  

 
 
 
 
 

 
 
B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 2021 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

 
“Leitura 
Compartilhada 
- O Pequeno 
Príncipe” 

 
● Melhorar a habilidade de 

leitura e interpretação 
textual dos estudantes; 
 

● Trabalhar reflexões 
filosóficas sobre relações; 
humanas presentes na 
obra literária escolhida; 

● Desenvolver a capacidade 
de compreensão do 
próximo por meio do 

 
● Promoção da leitura 

dinâmico e 
participativa dos 
alunos; 

● Ocupação dos 
espaços da escola 
para a ação da 
leitura; 

● Debate de trechos 
do livro pertinentes 
e essenciais; 

 
Haylane 
Jordan 
Murilo  

 
 

● Pela participação 
individual e coletiva 
das turmas na 
leitura 
compartilhada, pela 
desenvoltura nas 
discussões sobre o 
texto e por meio de 
uma atividade 
avaliativa escrita  
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diálogo entre os colegas; 
 

● Fazer leitura imagética das 
ilustrações presentes no 
livro a fim de incrementar a 
competência para leitura 
visual.  

● Produção de 
interpretação de 
partes da obra que 
são relevantes para 
os objetivos 
esperados.  

pudemos avaliar os 
objetivos elencados 
pelos 
coordenadores do 
projeto.  

 
 
 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

“Linguagens 
Temáticas - 
Projeto 
Disciplinas com 
Leituras e 
Práticas de 
temas 
Transversais do 
Currículo” 

● Desenvolver o 
letramento dos 
estudantes em relação 
aos temas transversais 
presentes no Currículo 
em Movimento: Direitos 
Humanos, Diversidade 
Cultural étnica, 
linguística e epistêmica; 
e a conscientização, 
prevenção e  combate 
de toda forma de 
violência contra a 
criança e o adolescente, 
especialmente o 
bullyng. 

● Aulas de leitura de 
interpretação 
textuais dirigidas de 
artigos de opinião, 
declarações 
universais (Direitos 
Humanos e 
Diversidade 
Cultural), leis 
diversas, músicas, 
poemas, charges, 
telas, entre outras.  

 
● Promoção de 

atividades 
dinâmicas entre os 
alunos para o 
envolvimento mais 
ativo nas atividades 
dinâmicas.  
 

Haylanne 
Jordan 
Murilo 

Pela participação 
individual e coletiva 
das turmas na 
leitura 
compartilhada, pela 
desenvoltura nas 
discussões sobre o 
texto e por meio de 
uma atividade 
avaliativa escrita  
pudemos avaliar os 
objetivos elencados 
pelos 
coordenadores do 
projeto.  
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B-QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 2021 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

→ Confecção do 

códice/caderno 

● Desenvolver 
habilidades manuais 
através da confecção 
do códice; 

● Compreender e formar 
um imaginário a 
respeito do período 
medieval; 

● Aplicar técnicas de 
desenho estudadas em 
sala de aula; 

● Praticar a escrita; 
● Produzir o próprio 

caderno como suporte 
para expressão. 

● Ocupação da sala 
de artes da escola 
para desenvolver a 
costura do caderno; 

● Trabalho em grupo; 
● Pesquisa; recorte e 

colagem de 
imagens.  
 

● Kethelen ● Apresentação do 
produto final do 
caderno; 

● Estética, limpeza e 
organização. 

 
 
 
 
 

 
B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 2021 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

 
 
 
 
New Culture 

-  Aprender sobre a 
cultura de outros países 
de língua estrangeira. 

- Trabalhar novos termos 
em inglês que se 
remetem à cultura; 
pontos turísticos, 
comidas típicas, 

- Vídeo com 
apresentação 
cultural. 

- Pesquisas e 
atividades em 
grupo. 

 

       
          Bruna 

- Avaliação da 
participação 
individual dos 
alunos durante a 
execução do 
projeto.  

- Apresentação 
cultural por parte 
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vestimentas, músicas, 
entre outros. 

dos alunos ao final 
do projeto. 
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AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIME
NTO 
SUSTENTÁVEL 

 

 
 

 Trabalhar de forma conceitual 
os 17 ODS, com o intuito de 
explicar e exemplificar cada 
um deles, de forma que se 
torne familiar os termos 
relacionados ao assunto. 
 

1º e 2º BIMESTRE 
Apresentar aos alunos 
cada objetivo com 
exemplos e ações que 
melhorem o entendimento 
dos mesmos. 
Propor atividades simples 
como vídeos, cruzadinhas, 
desenhos, recortes de 
revistas e produções de 
texto para cada objetivo 
apresentado. 
 
3º BIMESTRE 
Aplicativo: produção de um 
aplicativo para celular, no 
laboratório de informática. 
O aplicativo terá uma 
interface onde cada ícone 
irá corresponder a uma 
pasta onde serão postados 
textos, fotos e vídeos das 
ações realizadas pelos 
estudantes, objetivando 

André R. Nunes 
Isabela Abreu 
Kárita Dayanna 

Será feita em sala de aula 
através da observação dos 
trabalhos realizados, da 
interação entre os grupos 
e as devolutivas dos 
alunos em cada discussão. 
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cumprir um dos 17 ODS. 
Subdividir os PDS por 
turma e promover ações 
práticas para a execução 
dos objetivos 
determinados. O registro 
será feito por meio de 
textos, fotos e vídeos. 
4º BIMESTRE 
Feira da Diversidade: 
exposição dos trabalhos 
realizados durante o ano. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Cabedal linguístico ·         Promover ampliação 
de vocabulário dos alunos. 

·         Promover interação e 
socialização. 

·         Despertar 
curiosidade e apreço pela 
Língua Materna. 

·         Semanalmente 
os alunos trarão 5 
palavras que ainda não 
conheciam, juntamente 
com seus respectivos 
significados. 

·         Projeto a ser 
desenvolvido no 
decorrer dos 4 
bimestres. 

Denise ·         Avaliação de 
caderno. Ao final do 
projeto, as palavras 
farão parte de um 
minidicionário 
confeccionado pelos 
alunos. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

“Linguagens 
Temáticas - 
Projeto 
Disciplinas 
com Leituras e 
Práticas de 
temas 
Transversais 
do Currículo” 

● Desenvolver o letramento 
dos estudantes em 
relação aos temas 
transversais presentes no 
Currículo em Movimento: 
Direitos Humanos, 
Diversidade Cultura, 

étnica, linguística e epistêmica; 
e a conscientização, prevenção 
e  combate de toda forma de 
violência contra a criança e o 
adolescente, especialmente o 
bullyng. 

● Aulas de leitura de 
interpretação 
textuais dirigidas de 
artigos de opinião, 
declarações 
universais (Direitos 
Humanos e 
Diversidade 
Cultural), leis 
diversas, músicas, 
poemas, charges, 
telas, entre outras.  
 

Alessandra Pires 
Tatyane Freires 

 
Participação 
individual e coletiva 
das turmas na 
leitura 
compartilhada, pela 
desenvoltura nas 
discussões sobre o 
texto. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVE
L 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Produção 
Jornalística 

Desenvolver a criticidade, 
opinião, criatividade, produção 
textual e vivência em relação 
ao tema jornalístico. 

● Elaboração de 
reportagens com 
ênfase em tema de 
sustentabilidade. 

● Caracterização do 
campo jornalístico e 
relaçao entre os 
gêneros e circulação, 
mídias e práticas da 
cultura digital 
(gameplay, podcast). 

Alessandra 
Pires 
Tatyane Freires 

Ler e compreender os 
assuntos diversos tratados 
no mundo atual de 
diferentes maneiras. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Crônica e 
Narração 
Valorizando 
sinais 

● Trabalhar os gêneros 
textuais e as suas 
especificidades; 
diferenciar suas 
principais 
características e 
produção.·         
Despertar o interesse 
sobre a comunidade 
surda e a língua de 
sinais. 

● ·         Promover a 
valorização da 
diversidade cultural e 
linguística. 

● Leituras e produção 
de crônicas e 
narração.·         
Apresentar nas 
aulas de PD1 e PD3 
e Geografia: 

● ·         Informações 
acerca da 
comunidade e 
cultura surda; 

● ·         Sinais básicos 
da Língua Brasileira 
de Sinais. 

● ·         Curiosidades 
sobre o “mundo 
surdo”. 

● Projeto a ser 
desenvolvido nos 8º 
e 9º anos. 

Alessandra Pires 

Tatiane Freire, 
Denise, Carlos, 
Marcela e 
Tatyane. 

  

  

  

  

● Ler e compreender 
os gêneros 
textuais.·         
Trabalho escrito 
sobre a cultura 
surda e diversidade 
linguística. 

● ·         Diálogos em 
libras com os 
alunos. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Minha História   
cura 

● ·         Promover a 
valorização e 
autoestima dos alunos 
sobre as próprias 
histórias e sobre a 
educação. 

● ·         Incentivar que os 
alunos diminuam sua 
latente autodepreciação 
e insegurança. 

● ·         Estimular o 
protagonismo juvenil. 

  

  

● ·         Os alunos 
assistirão ao filme 
“Escritores da 
liberdade”. 

● Produção de uma 
sinopse do filme( 
em sala de aula). 

● os alunos serão 
incentivados a 
contar- de forma 
escrita- suas 
histórias sob a sua 
própria  ótica, sem 
estigmas. Os textos, 
que não serão 
identificados, serão 
entregues à 
professora que 
depois entregará 
aos alunos 
novamente de 
forma aleatória a fim 
de que eles 
conheçam um 
pouco da história do 
colega. 

Denise ● ·         Entrega de 
sinopse do filme e 
questionário acerca 
do filme. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Cultura Brasileira - 
Origem 

● Conhecer as diferentes 
matrizes étnicas, sociais 
e culturais que 
constituem o povo 
brasileira. 

● Valorizar a cultura 
brasileira em suas 
múltiplas 
manifestações. 

● Experimentar e produzir 
arte com materiais 
alternativos e locais. 

● Pesquisa sobre o 
folclore brasileira e 
suas 
manifestações. 

● Confecção de 
instrumentos 
musicais e objetos 
com materiais 
alternativos. 

● Produção de arte 
baseada na cultura 
índigena e africana. 

Marisa ● Por meio das 
atividades 
realizadas em sala. 

● Pelo processo de 
criação. 

● Pelo resultado final 
da 
produção/exposição
/apresentação. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Conto um conto ● ·         Desenvolver o 
trabalho em equipe. 

● ·         Desenvolver o 
hábito e prazer pela 
leitura. 

● ·         Despertar o 

● Interpretação textual 
dos contos 
escolhidos. 

● Serão sorteados os 
contos entre os 
alunos que os 

Denise, Tatyane 
e Marisa 

● Processo de 
criação, adaptação 
do texto e resultado. 
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anseio de conhecer a 
literatura brasileira. 

● ·         Promover 
socialização e 
autonomia. 

encenarão com 
seus respectivos 
grupos. 

● Serão encenados 
com os alunos 
variados contos da 
literatura brasileira. 

● Os alunos, com 
auxílio das 
professoras, farão a 
adaptação dos 
textos. 

● Trabalho a ser 
desenvolvido com 
os 9º anos. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Oficina de 
Pesquisa em 
grupo 

*Produzir conhecimento 
através de sua investigação; 
 
*Desenvolver a habilidades de 
localizar, selecionar e utilizar 
informações para aprender 
com independência; 
 
* Desenvolver atividades e 
interação em grupo; 
 

* Coletar informações e 
dados; 
 
*Responder perguntas 
relacionadas a pesquisa; 
 
* Discutir sobre as 
informações coletadas em 
grupo; 
 
* Organizar e estruturar as 

* Carlos  

*Durante a elaboração; 
 
*Apresentação do trabalho 
escrito/estrutura; 
 
*Apresentação em forma 
de seminário.  
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*Utilizar os conhecimentos 
adquiridos para aplicar em 
atitudes do dia a dia. 
 

informações e dados para 
montagem do trabalho 
escrito; 
 
*Apresentação do 
trabalho. 
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PROFESSOR 
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AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDO
RA 

● Desenvolver estudantes 
com conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
empreendedoras 
capazes de transformar 
ideias em soluções 
inovadoras, que possam 
gerar benefícios e 
caminhos, fomentando  
decisões  sobre o futuro 
profissional. 

● Conscientizar o aluno a 
respeito do 
empreendedorismo e da 
carreira 
empreendedora. 

● Identificar e explorar 
oportunidades de 
negócio e de mercado 
de trabalho. 

Desenvolver ferramentas 
referentes aos conceitos, 
práticas e produtos 
financeiros. 

• Ensinar a consumir e a 
poupar. 

• Promover o planejamento 
a curto, médio e longo 
prazos. 

• Prevenir contra o 
consumismo e a 
impulsividade. 

• Observar o orçamento 
familiar, e o impacto da 
economia na sociedade. 

Clark, Estéfane e 
Nelson 

● Avaliar a construção 
e desenvolvimentos 
de relatórios e 
questionários, 
planilhas de gastos  
pessoais e 
coletivos.  
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● Lidar com trabalho em 
equipe.  

● Facilitar o convívio na 
sua localidade, 
explorando ideias e 
soluções. 

 

 

• Usar exemplos do 
cotidiano e explorar dentro 
de sala. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Para o 
Desenvolvimento 
da Consciência 
Ambiental  

 
●  Conscientizar para 
a importância da 
preservação ambiental 
para as gerações futuras; 
 
● Promover a 
interação do grupo com 
o meio ambiente; 
 
● Despertar a 
curiosidade para o 
conhecimento e a 
importância do cerrado 
brasileiro para a 
manutenção dos nossos 
mananciais; 
 
● Utilizar o 

 
● Plantio de árvores 
do cerrado na escola, 
bem como a sua 
manutenção 
cotidianamente; 
 
● Doação de 
sementes das árvores do 
cerrado para os alunos; 
 
● Visita à Estação 
Ecológica do Jardim 
Botânico de Brasília ( 
JBB). 

Murilo, Célia e 
Haylane. 

 
● Faremos a 
avaliação das 
habilidades 
desenvolvidas pelos 
estudantes por meio da 
análise da participação 
na conservação das 
mudas de árvores e na 
visita de campo ao JBB.  
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conhecimento adquirido 
para promover ações na 
comunidade escolar e 
também na comunidade 
vizinha. 
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PROFESSOR 
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AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Alfabetização 
científica através 
da metodologia 
de projetos 

● Apresentar uma discussão 
dos termos “alfabetização 
científica” e “letramento 
científico”, buscando seus 
principais indicadores. 

● Contribuir para favorecer a 
adoção de atitudes 
responsáveis, em particular 
diante dos problemas 
globais que afetam a 
humanidade. 

●  Analisar o papel e a 
aplicação da metodologia de 
projetos para a 
alfabetização científica no 
estudo do eixo de trabalho 
Natureza e Sociedade, 
estabelecendo uma 
interlocução com a 
perspectiva 
sociointeracionista. 

● Através de uma 
questão-problema 
desenvolver um 
processo de 
investigação, coleta 
dados, levantar 
hipóteses, analisar 
resultados e buscar 
soluções de forma 
cooperativa com outros 
alunos.  

● Desenvolver o 
raciocínio científico, 
entender a importância 
da iniciação ao 
letramento científico. 

● Estabelecer uma visão 
integrada dos 
fenômenos analisados, 
levando em 
consideração aspectos 

Rafael M. de 
Azevedo 

● Por meio das 
atividades 
realizadas em sala. 

● Pelo processo de 
criação. 

● Pelo resultado final 
da 
produção/exposição
/apresentação. 
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● Possibilitar a construção de 
um ambiente favorável à 
alfabetização científica, 
potencializando a 
internalização de 
conhecimentos no processo 
de ensino-aprendizagem. 

educacionais, sociais e 
políticos, favorecendo 
seu desenvolvimento 
pessoal, profissional e 
acadêmico. 

● Produção e Realização 
de Seminário baseados 
em temas geradores. 

● Por seguinte, 
desenvolvimento de 
Experimentos, modelos, 
arquétipos e afins, 
demonstrando uma 
aplicação prática a 
temática teoricamente 
discutida. 

● O projeto perpassa as 
disciplinas de Ciências 
da Natureza e PD3. 
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PROFESSOR 
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AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

Desafios 
Matemática 
básica  

Revisar conteúdos básicos de 
matemática. Fortalecer 
conteúdos que estão 
fragilizados. Ressignificar 
conceitos matemáticos. 
Explorar situações problemas. 
Interpretar de forma efetiva 
uma situação problema. 
Aplicar conceitos matemáticos 
em situações cotidianas.  

Desafios propostos nas 
aulas de PD2. Desafios 
relacionados a conteúdos 
básicos como equações 
do primeiro grau, medidas 
e geometria plana. 

Dannyel Moisés 

Qualidade nas soluções 
dos desafios, índice de 
acertos, tentativas, 
criatividade.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Você é nosso 
ouro na OBMEP 

Solidificar conceitos 
matemáticos. Solucionar 
situações problema dos mais 
variados tipos de abstração.  

Aulões com resoluções de 
questões anteriores da 
OBMEP. Divulgação 
massiva da OBMEP na 
escola. Mutirões no contra 
turno com resoluções de 
questões anteriores.  

Dannyel Moisés 

Participação nas 
atividades propostas, 
engajamentos dos 
discentes, avaliação 
formativa dos 
participantes. 

Estatística é útil  

Fortalecer os conceitos 
estatísticos. Tornar familiar as 
medidas de tendência central. 
Solidificar a importância da 
estatística aplicada ao dia a 
dia.   

Elaboração de gráficos, 
planilhas, banners digitais 
ou físicos com dados de 
preços de produtos em 
mercados ou outros tipos 
de dados e deles tomarem 
medidas.  

Dannyel Moisés 
Qualidade na elaboração 
dos gráficos, planilhas e 
banners.  

 



 

73 
 

B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 2022 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 
PROJETO 

História das 
Mulheres:  
Dona de seus 
corpos e viajantes 
no tempo 

Contribuir com a superação 
do silenciamento feminino 
ao longo do processo 
histórico, ampliando as 
discussões e promovendo 
reflexões críticas a respeito 
do papel sócio-histórico da 
mulher e questões de 
desigualdade de gênero 
presentes na História. 

․ Serão realizados debates, 
dinâmicas, rodas de conversas e 
jogos que abordam a história 
das mulheres dentro do contexto 
mundial (ex. revolução francesa) 
e nacional (ex. Era Vargas, 
Brasil colonial). 
․ Todas as atividades propostas 
serão utilizadas como 
estratégias para promover a 
reflexão crítica acerca do papel 
da mulher na História e sua 
relação com o momento 
presente. 
․ Serão abordados temas que 
serão relevantes para o 
processo educacional e 
exercício do cidadão, levantando 
pautas sociais que permeiam 
suas vidas, dentre as quais 
podemos destacar: os papéis 
impostos a cada gênero, 
cuidados com o próximo, 
rivalidade feminina, combate ao 
machismo, autoaceitação, entre 
outros.  
 

Beatriz Santana 

A avaliação do projeto 
será realizada a partir 
da participação e do 
envolvimento dos 
alunos nas atividades 
propostas, tais como 
pesquisas, aulas 
invertidas (ou 
seminários) e 
produções 
dissertativas. 
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Pretos no poder: 
contribuições da 
cultura africana 
para a sociedade 
brasileira 

․ Valorizar a cultura negra e 
seus afro-descendentes na 
escola e fora dela. 
․ Promover a reflexão e o 
resgate histórico social da 
população negra no Brasil e 
no mundo. 
․ Conscientizar os jovens 
acerca da aceitação de seus 
corpos e de suas origens, 
desconstruindo e debatendo 
temas como racismo, 
intolerância religiosa e 
apropriação cultural. 
 

․ Em meio à diversidade cultural 
e social a que estamos 
inseridos, faz-se necessário 
repensarmos nossas ações 
diante da cultura 
afrodescendente no país, que 
forma a maioria da população 
brasileira, porém segue sendo 
discriminada, tendo a suas 
raízes e manifestações 
desrespeitadas. 
․ Para isso realizaremos 
debates, pesquisas e 
contextualizações históricas e 
literárias de personagens da 
cultura negra, desmistificando o 
continente africano e 
colaborando para a aceitação 
dos jovens diante da história da 
população negra no Brasil e no 
mundo. 
․ Pretende-se concluir tal 
projeto no dia 20 de novembro, 
quando é celebrado o dia da 
Consciência negra, promovendo 
um evento que envolva e 
dialogue com todas as turmas 
dos 8º e 9º anos, visto que, ao 
longo do ano serão 
apresentados temas como 
período colonial, revolução 
haitiana e estadunidense, 
segunda guerra mundial e 
racismo na atualidade, ou seja, 

Beatriz Santana 

O projeto deverá ser 
avaliado ao longo do 
ano, a partir do 
desenvolvimento das 
pesquisas solicitadas, 
da desenvoltura dos 
alunos diante da 
temática e, em especial, 
da contribuição desses 
na culminância que 
ocorrerá no dia 20 de 
novembro. 
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temas relevantes para 
conhecermos personagens até 
então silenciados ao longo do 
processo histórico. 
 
 
 

 

School News:  
CEF 01 
(Jornal escolar) 

․ O projeto tem como 
objetivo despertar o 
interesse pela leitura e 
escrita, ademais prepará-los 
e instigá-los à opinião crítica 
para além dos muros 
escolares. 
․ Aprofundar conhecimentos 
sobre temas transversais. 
Estimular a descoberta, a 
pesquisa e o senso crítico, 
através das desconstruções 
das fake news, tema 
extremamente atual na 
conjuntura brasileira. 
․ Utilizar instrumentos e 
informações proporcionados 
pela tecnologia. 
․ Comprometer e envolver 
os diversos segmentos da 
comunidade escolar na 
criação, elaboração e edição 
do jornal. 
․ Oportunizar ao aluno a 
experiência de ser um 
colunista de um jornal 

 
․ Apresentação do projeto para 
os alunos e estruturação, 
․ Planejamento para os 
editoriais, abordando temas 
variados, como cultura, 
atualidades e educação. 
․ Organização da equipe e 
definição dos cargos: escritores, 
revisores, fotógrafos, 
ilustradores e repórteres (para 
as notícias mais importantes do 
mês, que deverão ser 
divulgadas no instagram da 
escola). 
․ Promover um rodízio, sempre 
que possível, para que todos 
passem pelos cargos 
disponíveis no jornal escolar, 
garantindo que aprendam sobre 
o funcionamento total do projeto. 

Beatriz Santana 
Carlos 

A avaliação será feita 
através da participação 
individual e coletiva dos 
alunos durante a execução 
do projeto. Bem como, será 
analisado o resultado final 
da produção, exposição, 
apresentação. 
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divulgado amplamente para 
a comunidade escolar. 

 

Games na 
História: 
Jogos interativos 

․ O projeto parte da 
interação dos alunos com os 
meios digitais e lúdicos, 
possibilitando o 
desenvolvimento de 
metodologias de ensino 
aprendizagem reversas. 
․ Proporcionar aos alunos a 
oportunidade de ampliar 
seus conhecimentos através 
de atividades lúdicas e de 
vivência. 
 

 
․ Através dos conteúdos 
aplicados em sala de aula, os 
alunos deverão desenvolver 
dinâmicas que possibilitem a 
compreensão dos conteúdos 
abordados durante as aulas. 
․ Os alunos se reunirão em 
grupos, ao longo das aulas, 
conforme organizado pela 
professora, para desenvolverem 
jogos ou dinâmicas que auxiliem 
na compreensão do conteúdo 
aplicado. 
․ .A cada apresentação, haverá 
um rodízio de integrantes, para 
que possamos trabalhar a 
interação entre os grupos e 
contribuir para uma vivência 
mais pacífica e amistosa. 
․ Os alunos ao desenvolver o 
projeto, deverão apresentá-lo 
para os demais alunos e 
organizá-lo de forma que se faça 
entender o conteúdo aplicado 
pela professora. 

Beatriz Santana 
 

A avaliação será feita 
através da colaboração 
individual e coletiva dos 
alunos durante a execução 
do projeto e conforme a 
apresentação e alinhamento 
com o conteúdo proposto. 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 

2022 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO 
ALVO 

CRONOGRAM
A 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

*Estudar e 
orientar sobre os 
documentos da 
SEEDF: Currículo 
em Movimento, 
Currículo 
Replanejado, 
Diretrizes para a 
Avaliação, 
Orientações 
Pedagógicas, as 
Diretrizes 
Pedagógicas para 
Organização 
Escolar do 3º 
Ciclo, Sistema I-
EDUCAR, entre 
outros. 

*Coordenações coletivas 
para o estudo do 
Currículo em Movimento, 
Currículo Replanejado, 
Diretrizes para a 
Avaliação, Orientações 
Pedagógicas, as 
Diretrizes Pedagógicas 
para Organização 
Escolar do 3º Ciclo, 
entre outros. 
 

*Direção, 
Coordenadores, 
Equipes de Apoio 

*Docentes * Ano Letivo 
*Feedback ao final 
dos atendimentos; 

*Estudar o 
Currículo em 
Movimento e 
organizar  para 
desenvolvimento 
das atividades ao 
longo do ano 
letivo. 

*Coordenações coletivas 
para o estudo do 
Currículo e organização 
do trabalho 
semestral/anual; 
 

*Direção, 
Coordenadores, 
Equipes de Apoio 
e Professores; 
 

*Docentes 

 

* Ano Letivo 

 

*Preenchimento do 
Plano anual da 
Unidade Escolar 
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*Acompanhar as 
atividades 
desenvolvidas 
pelos professores 
e oferecer 
atendimentos e 
auxílio quando 
necessário; 
 

*Atendimento individual 
e direcionado aos 
professores para 
acompanhamento do 
planejamento 
pedagógico; 
 

*Direção, 
Coordenadores, 
Equipes de Apoio 
e Professores; 
 

*Docentes 

 

* Ano Letivo 

 

*Feedback ao 
final dos 
atendimentos; 
 

*Orientar quanto 
ao 
preenchimento 
do diário escolar 
e dos formulários 
pedagógicos; 

*Realizar encontros 
na Coordenação para 
orientar quanto ao 
preenchimento dos 
formulários em geral; 

*Direção, 
Coordenadores, 
Secretaria, 
Professores; 

*Docentes; *Ao longo do 
ano letivo; 

*Análise dos 
documentos 
preenchidos; 

*Garantir que os 
professores tenham 
acesso a 
informações 
oriundas da 
SEEDF; 

*Proporcionar 
encontros e 
reuniões por área 
(linguagens, exatas 
e humanas) com o 
intuito de orientar 
os professores na 
prática pedagógica; 
 

*Realizar reuniões e 
encontros quinzenais às 
terças (exatas), quintas 
(linguagens) e sextas 
(humanas) para atender 
por área os professores 
em suas especificidades; 

*Realizar reuniões 
periódicas com todo o 
corpo docente; 

 
 

*Coordenação 
Pedagógica. 

*Docentes * Ano Letivo *Feedback ao 
final dos 
atendimentos 
e/ou através de 
formulários 
avaliativos; 

*Conhecer-se, 
apreciar-se e cuidar 
de sua saúde física 
e emocional, 

*Projeto de “empatia e 
autocuidado” 

*Coordenação 
Pedagógica e 
Orientação 
Educacional 

*Docentes e 
Discentes da 
Unidade de 

* Ano Letivo *Feedback ao 
final dos 
atendimentos 
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compreendendo-se 
na diversidade 
humana e 
reconhecendo suas 
emoções e as dos 
outros, com 
autocrítica e 
capacidade para 
lidar com elas. 

Ensino e/ou através de 
formulários 
avaliativos; 

*Realizar a 
Gincana entre 
as Turmas; 

 

*Realizar sorteio 
das equipes; 

*Organizar Regulamento; 

*Programar atividades 
a serem 
desenvolvidas; 
 

*Direção, 
Coordenadores, 
Equipes de Apoio e 
Professores e 
alunos; 
 

*Docentes e 
discentes. 

 

*2º Bimestre; 

 

*Ao final da 
Gincana com 
avaliação dos 
Participantes 

 

* Promover 
intervalos com 
temáticas que 
façam os 
alunos 
refletirem 
sobre assuntos 
social e 
culturalmente 
relevantes. 

* Intervalos 
Culturais com as 
temáticas: 
Respeito às 
mulheres: “Mulher 
pode poder”; 
Valorização dos 
espaços e Cultura 
de paz; 
Empatia e 
Autocuidado; 
Protagonismo 
juvenil; 
Valorização da 
vida; 
Valorização da 

*Direção, 
Coordenadores, 
Equipes de Apoio e 
Professores e 
alunos; 

* Docentes 
* Ano letivo 

Feedbacks e 
avaliações ao longo 
do ano letivo. 
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cultura brasileira; 
Consciência 
ambiental; 
Combate ao abuso 
de crianças e 
adolescentes; 
Independência; 
Inclusão;Cultura 
de Paz; 
Halloween; “Fique 
sóbrio”  (Luta 
contra a 
Medicalização da 
Educação e 
Sociedade);  
 

* Promover 
momentos de 
interação e 
integração  
entre alunos 
dos 9º anos e 
a comunidade 
escolar, bem 
como 
conscientizá-
los de seu 
protagonismo 
dentro da 
escola e na 
sociedade. 

* Ação: “Café da 
manhã com os 9º 
anos -  Juntos 
somos mais 
fortes”; 

* Direção, 
Coordenadores, 
Equipes de Apoio e 
Professores e 
alunos; 

* Docentes 
* 1º Bimestre  

*Feedbacks dos 
participantes. 

*Orientar os 
professores 
quanto ao 

*Realizar encontros na 
Coordenação 
Individual de 

* Professores; *Docentes e 
Discentes; 

*   1º 
*Simulados, aulões, 
acompanhamento 
pedagógico, 
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planejamento de 
atividades para 
a Olimpíada 
Brasileira de 
Matemática; 
 

Matemática, para 
organizar atividades e 
planejamentos para a 
Olimpíada da 
Matemática. 
 

  Semestre; 

 

 e Feedback depois 
das avaliações; 
 

Orientar os 
professores 
quanto ao 
planejamento de 
atividades para 
as Olimpíadas 
de Língua 
Portuguesa. 

*Realizar encontros na 
Coordenação 
Individual de 
Português, para 
organizar atividades e 
planejamentos para a 
Olimpíadas de Língua 
Portuguesa  

* Professores; *Docentes e 
Discentes; 

* Ano letivo 
*Redações e 
Feedback depois 
das avaliações; 

* Organizar 
atividades para 
o Projeto da 
Diversidade; 

* Realizar encontros 
na Coordenação para 
organizar atividades e 
planejamentos para o 
Projeto da 
Diversidade. 

* Direção, 
Coordenadores, 
Equipes de Apoio, 
Professores; 

*Docentes e 
Discentes; 

*Ano Letivo; 
* Feedback depois 
das atividades; 
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