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 – APRESENTAÇÃO 
 
 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

Na atual conjuntura sociopolítica, cultural e pedagógica as mudanças são 

reais e impactam os modos de pensar, de ser e de agir dos sujeitos e das 

sociedades. Questionar o papel das instituições educativas, entre elas a escola, é 

tarefa desafiadora. Para tanto, é necessário pensar o futuro revisando o passado, 

com ética, transparência e compromisso social. 
 

Com o intuito de construir uma Proposta Pedagógica dialética, que 

pudesse ser realmente realimentada e vivenciada por todos os seguimentos da 

comunidade escolar, foi apresentada, pela equipe gestora a necessidade de se 

elaborar um projeto do qual todos participassem e definissem conjuntamente suas 

finalidades. 
 

Vivemos em um mundo com constantes transformações. A agilidade e a 

eficiência das informações que nos assolam, diariamente, quase que em tempo real, 

leva-nos a reavaliar, constantemente, nossas práticas, nossas metas e nossas 

ações, uma vez que não podemos e não devemos ficar a margem das inúmeras 

mudanças pelas quais passa a nossa sociedade. 
 

Os distanciamentos afetivo e participativo provocados, em algumas situações, 

por um mundo envolvido pela era tecnológica e do trabalho, também são sentidos no 

interior de nossas escolas. A maioria de nossa comunidade se vê obrigada a cada 

dia que passa a se focar, cada vez mais, no mundo do trabalho, delegando, em 

alguns casos, a educação integral de seus filhos à instituição escolar. 
 

Nossos estudantes nos chegam, em boa parte, desprovidos de valores que 

deveriam ser iniciados no seio familiar, entre eles podemos citar o respeito às 

normas, à socialização, aos limites e à afetividade. A interligação e a apropriação 

desses saberes pelos estudantes e pela comunidade local representam, certamente, 

um elemento decisivo para o processo de democratização da própria sociedade. 
 

Dessa forma, a escola precisa compreender que sua função extrapola a mera 

transmissão do conhecimento sistematizado, à medida que precisa conceber, 

organizar e avaliar o trabalho que produz, potencializando o senso crítico dos 

sujeitos que a compõem. 
 

Daí a necessidade que a escola tem de construir o seu projeto pedagógico 

preocupado, sobretudo, com a democratização dos espaços escolares e a 

articulação com a sociedade mais ampla. 
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No âmbito do Centro de Ensino Fundamental 01 de BRASÍLIA, a construção 

do Projeto Político Pedagógico caminhou no sentido de considerar a necessidade de 

articulação da instituição com as estratégias de planejamento das atividades 

cotidianas, vinculando-se ao desejo da comunidade escolar de ver explicitada uma 

proposta capaz de indicar as intenções políticas e pedagógicas que fundamentam 

suas práticas. 
 

A dinâmica para a elaboração e estruturação coletiva do presente Projeto 

Político Pedagógico – PPP  do CEF 01 de Brasília iniciou-se nos dias destinados, 

pelo calendário da SEEDF à Semana Pedagógica, com a participação da equipe 

gestora, docentes, coordenador pedagógico, orientadora educacional e servidores e, 

contou também com a participação dos demais seguimentos por meio de palestras, 

reuniões e debates utilizando ferramentas que subsidiaram o diagnóstico da 

realidade escolar, como questionários. 
 

Tomando como base o PPP/2021, docentes, coordenador, orientadora 

educacional, servidores, estudantes e pais puderam tomar conhecimento da atual 

realidade da Unidade de Ensino. Fora apresentado, pela Equipe Gestora o contexto 

em que todos os estudantes encerraram o ano letivo de 2021 após o longo período 

de aulas remotas, aulas híbridas e o retorno 100% (cem por cento) presencial.  Após 

reflexão e ponderação, foi dado início ao planejamento de ações que atendessem e 

resgatassem as possíveis defasagens, aperfeiçoassem as práticas pedagógicas e 

contribuíssem com o desenvolvimento de habilidades e competências para uma 

formação integral do indivíduo. 
 

Para isso, foram revisadas e estabelecidas as diretrizes básicas de 

organização e funcionamento da escola, integradas à legislação nacional e às 

normas da SEDF.  
 

Nesse contexto, foram elaborados os objetivos e conteúdos programáticos 

para o ano letivo de 2022, a recomposição curricular dos respectivos componentes 

curriculares e a articulação dos projetos interdisciplinares, tendo como base o 

Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal.  

O Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal 

vem ao encontro das práticas políticas e pedagógicas da instituição, trazendo os 

eixos transversais: a Educação para a Diversidade, Sustentabilidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos. 

Dada a urgência de um diagnóstico inicial, que no entender da equipe 

pedagógica seria o caminho para apontar as defasagens pedagógicas e sociais dos 

estudantes, o Centro de Ensino fundamental 01 de Brasília optou por não esperar a 
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Avaliação diagnóstica da SEDF, de Língua Portuguesa e Matemática. Organizou, 

elaborou e aplicou a Avaliação Diagnóstica Inicial do Centro de Ensino Fundamental 

01 de Brasília, de todos os componentes curriculares.  

Em reunião para os trabalhos que iriam compor o Projeto Político Pedagógico 

foram analisados os objetivos gerais e específicos, discutidas as metas e ações que 

embasariam o trabalho pedagógico da instituição no decorrer do ano letivo de 2022. 
 

A partir daí, dados e diagnósticos que dependiam de documentos oficiais 

ficaram a cargo da direção, supervisão e secretaria para posterior análise da 

comunidade escolar. 
 

É nessa incessante busca de equilibrar seu espaço, buscando a construção 

de um homem mais justo consigo, com o próximo e seu meio, na expectativa de se 

construir uma sociedade mais justa, consciente e comprometida com a evolução 

social é que o Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília apresenta seu 

Projeto Político Pedagógico/2022. 

Foram feitas reuniões com a comunidade escolar com a finalidade de debater 

o papel da escola, o papel da família e como os estudantes retornaram para o 

ensino presencial após um longo período de ensino remoto, sempre levando em 

consideração a formação integral do estudante, seus anseios e dificuldades. 

Desse modo, vem sendo construído coletivamente, com vistas aos interesses 

e às necessidades da comunidade escolar, subsidiando as práticas pedagógicas, a 

fim de assegurar uma aprendizagem de qualidade, em que o educando passa a ser 

um agente de transformação social, exercendo plenamente a sua cidadania. 

 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Nome: Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília 
 

Endereço: SQS 106 – Área Especial – Asa Sul – Brasília/DF 
 

 
CEP: 70.345-000 

 
Telefone: 61-3901-2511 

 
CNPJ:     97.510.671/0001-34 

 
     EMAIL:                          cef01brasilia@gmail.com 
 
    INSTAGRAN:         @cef01bsboficial 
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01 – HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 
DESCRIÇÃO HISTÓRICA 

 
Inaugurada em 20/09/1960, ano de criação da Capital Federal e criada pelo 

Decreto “N” Nº 481-GDF com o nome de Escola Classe da SQ 106 Sul, iniciou suas 

atividades no mesmo dia de sua inauguração, atendendo a estudantes oriundos de 

diversas regiões do país, que chegavam a Brasília, acompanhados de seus 

responsáveis, que para aqui se deslocavam para ajudar na construção da nova 

capital. 
 

No ano de 1977, sua denominação foi alterada para Escola Classe 106 Sul, 

através da Resolução 95-CD-DODF 30 de 11/02/77. 
 

Durante algum período o espaço físico foi cedido a Fundação Educacional do 

Distrito Federal, para a implantação do SAMO – Serviço de Assistência Médica e 

Odontológica e da EAPE – Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais em 

Educação. Neste período, a Diretoria Regional era dividida nos Complexos A e B, 

sendo a sede do complexo “A” na Escola Classe 106 Sul. 
 

No ano de 1992, a escola foi reformada, para que em 1993 pudesse atender 

aos estudantes que cursavam as 7ª e 8ª séries do Centro Educacional Setor Leste, 

período em que passou a ser conhecida como Setor Lestinho. 
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Neste mesmo ano, através da Resolução 4302 – DODF Nº 228 de 11/11/93 

passa a se chamar Centro de Ensino de 1º Grau 01 de Brasília, voltando, em 

definitivo, a exercer suas funções pedagógicas. 
 

No ano de 2000, Portaria Nº 129 – DODF Nº 137 de 19/07/2000 recebe a 

denominação de Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília. 
 

A primeira diretora do Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília foi a 

docente Maria Isaura de Albuquerque e Silva que permaneceu a frente da escola 

até o ano de 1994, quando assume o docente Carlos Brezinski, que foi substituído 

pela professora Naiade Medeiros de Araújo no ano de 1995. Em 1999, assume a 

professora Maria Auxiliadora de Sousa Godinho. A atual equipe de Gestores do 

Centro de Ensino fundamental 01 de Brasília é formada pela Diretora professora 

Maria Auxiliadora de Sousa Godinho, pela Vice-Diretora professora Maria 

Carolino de Souza, pelo Supervisor professor Juliano Crispim Rocha da Silva e 

pelo Apoio Técnico atuando na função de Chefe de Secretaria Escolar Dorilene 

Vieira Tavares. 
 

Por meio do projeto Parceiros da Escola, criado em 2007 pelo Governo do 

Distrito Federal, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília alia-se ao 

SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados na pessoa de seu Diretor-

Presidente o Sr. Marcos Vinícius Ferreira Mazoni, tal parceria possibilitou a 

inauguração de nosso laboratório de informática. Em 2009, iniciou-se o 

funcionamento com projetos e professor capacitado para tal suporte, o laboratório de 

informática do PROINFO, com 18 computadores, 1 impressora laser e acesso à 

internet por meio do Programa Banda Larga na Escola. Atulmente não autorização 

por parte da SEEDF de professores específicos para o laboratório. 
 

Em 2008, o Governo do Distrito Federal implantou a Gestão Compartilhada, 

que previu eleições para os Gestores Educacionais, implantação e implementação 

da Escola Integral, descentralização dos recursos financeiros destinados às escolas 

através do PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, 

reestruturação do Currículo da Educação Básica, implementação do projeto Ciência 

em Foco entre outros. 
 

O modelo de Escola Integral contemplava os estudantes com aulas de 

Educação Física e Artes ministradas pela Escola Parque da 308 Sul e Língua 

Estrangeira Moderna pelo Centro Interescolar de Línguas. 
 

As mudanças provocaram a necessidade da criação de vários projetos 

interdisciplinares em nossa escola. 
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Com o novo modelo vieram inúmeros problemas e dificuldades nos aspectos 

financeiro, pedagógico, físico, emocional e até mesmo de segurança. 

Diante da situação de vulnerabilidade dos estudantes, no ano de 2011, a 

comunidade escolar juntamente com Coordenação Regional de Ensino do Plano 

Piloto/Cruzeiro consensuaram que a melhor solução para os referidos problemas 

seria voltar a ofertar as aulas dos componentes curriculares de Educação Física, 

Artes e Língua Estrangeira Moderna nesta instituição. Para isso, a instituição foi 

obrigada a se reorganizar e se readaptar, buscando novos recursos didáticos, 

docentes e espaço físico. 
 

Em 07 de fevereiro de 2012 foi sancionada pelo Governo do Distrito Federal a 

Lei 4.751 que trata do Sistema de Ensino e da Gestão Democrática da Rede Pública 

do Distrito Federal. 
 

Obedecendo ao estabelecido pela referida Lei, em Agosto de 2012 foi 

realizado o processo eleitoral com a eleição para Diretor, Vice-Diretor e Conselho 

Escolar com chapa única cujo mandato foi de 01 ano. E a partir daí ocorreram outros 

processos democráticos com periodicidades estabelecida em lei. 
 

Os exitosos índices do Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília  nas 

avaliações externas, IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Prova 

Brasil e OBMEP-Olímpiadas Brasileiras de Matemática da Educação Pública foram 

sempre motivos de alegria, respeito e confiança por todos que compõem a 

comunidade escolar e tais resultados demonstram o empenho e dedicação dos 

profissionais da educação em busca de uma educação igualitária e de qualidade. 

No ano de 2020, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, o 

Sars Cov-2, foram editados vários decretos que suspenderam as aulas presenciais 

em toda a rede de ensino no âmbito do Distrito Federal, sendo: 

“Aulas suspensas, no período de 12/03/2020 (até a presente data), por força da 

seguinte fundamentação legal:  

− Decreto nº 40.509, de 11/03/2020: suspende as aulas por cinco dias, de 12/03 a 

16/03.  

− Decreto nº 40.520, de 14/03/2020: decreta Recesso Escolar o período de 16/03 a 

27/03. 

− Decreto nº 40.539, de 19/03/2020 e Decreto 40.550, de 1/04/2020: ambos 

suspendem as aulas até 05/04; e, considera que a “...suspensão das aulas na rede 

de ensino pública do Distrito Federal, deverá ser compreendida como recesso/férias 

escolares do mês de julho com início em 16 de março de 2020...” 

− Decreto nº 40. 583, de 1/04/2020): prorroga a suspensão das aulas até 31/05. 
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− Decreto nº 40.817, de 22 de maio de 2020: que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavírus e dá outras providências, e mantém, segundo o Art.º 

2º  “...Ficam suspensas as atividades educacionais presenciais em todas as escolas, 

universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no âmbito do 

Distrito Federal...”. 

− PORTARIA Nº 129/SEEDF, de 29 de maio de 2020, publicada no DODF Extra nº 

87,de 1º de junho de 2020. Institui o Programa Escola em Casa DF. 

− PORTARIA Nº 133/SEEDF, de 03 de junho de 2020. Dispõe sobre os critérios para 

atuação dos profissionais em exercício nas unidades escolares da rede pública de 

ensino do Distrito Federal, nas unidades educacionais não presenciais, no período 

de pandemia pelo coronavírus. 

− PORTARIA Nº 132/SEEDF, de 3 de junho de 2020, DODF nº 108, de 9/6/2020, 

pag.2,  com  fundamento  no  Parecer  nº  47/2020  –  CEDF,  homologado  em  

3/6/2020, 

− DODF N° 107, de 8/6/2020. Valida o Plano de Gestão Estratégica para a Realização 

das Atividades Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal,  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal;  e  dá  

outras providências. 

− PARECER  Nº  47/2020-CEDF,  de  3  de  junho  de  2020.  Valida  o  Plano  de  

Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais 

na Rede Pública  de  Ensino  do  Distrito  Federal,  da  Secretaria  de  Estado  de  

Educação  do Distrito Federal; e dá outras providências. 

− PARECER  Nº  11/2020  -  CNE/CP,  de  7  de  julho  de  2020.  Aprova  orientações 

educacionais  para  a  Realização  de  Aulas  e  Atividades  Pedagógicas  

Presenciais  e Não Presenciais no contexto da Pandemia. 

− PARECER  Nº  9/2020  -  CNE/CP,  de  8  de  junho  de  2020.  Reexame  do  

Parecer CNE/CP  nº  5/2020,  que  tratou  da  reorganização  do  Calendário  

Escolar  e  da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. 

− RECOMENDAÇÃO Nº 2/2020 – CEDF, de 11 de agosto de 2020. Dispõe sobre o 

planejamento  pedagógico  e  administrativo  para  a  retomada  das  atividades 

presenciais  e  continuidade  das  práticas  pedagógicas  remotas  que  se  fizerem 

necessárias,  com  o  intuito  de  minimizar  o  impacto  decorrente  da  Pandemia 

COVID-19, em complementação à Recomendação Nº 1/2020- CEDF. 
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− LEI  Nº  14.040,  de  18  de  agosto  de  2020.  Estabelece normas  educacionais 

excepcionais  a  serem  adotadas  durante  o  estado  de  calamidade  pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 

11.947, de 16 de junho de 2009. 

− PARECER  Nº  15/2020  -  CNE/CP,  de  6  de  outubro  de  2020.  Aprova  

Diretrizes Nacionais  para  a  implementação  dos  dispositivos  da  Lei  nº  14.040,  

de  18  de agosto  de  2020,  que  estabelece  normas  educacionais  excepcionais  

a  serem adotadas  durante  o  estado  de  calamidade  pública  reconhecido  pelo  

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

− PARECER  Nº  16/2020  -  CNE/CP,  de  9  de  outubro  de  2020.  Reexame  do  

item  8 (orientações  para  o  atendimento  ao  público  da  educação  especial)  do  

Parecer CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020, que trata de Orientações 

Educacionais para a Realização  de  Aulas  e  Atividades  Pedagógicas  Presenciais  

e  Não  Presenciais  no contexto da pandemia. 

− PARECER N° 102/2020-CEDF, de 10 de novembro de 2020. Dispensa, em caráter 

excepcional, da obrigatoriedade do cumprimento da carga horária mínima anual 

prevista  no  inciso  II  do  art.  31  da  Lei  nº  9.394/1996,  da  Educação  Infantil;  e  

dá outras providências. 

− PARECER Nº 105/2020-CEDF, de 17 de novembro de 2020. Orienta o Sistema de 

Ensino  do  Distrito  Federal,  nos  termos  do  presente  parecer;  e  dá  outra 

providência. 

− PARECER Nº: 19/2020 - CNE/CP, de 8 de dezembro de 2020. Reexame do Parecer 

CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das Diretrizes Nacionais para a 

implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que 

estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado 

de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020. 

− RESOLUÇÃO  CNE/CP  Nº  2,  de  10  de  dezembro  de  2020.  Institui  Diretrizes 

Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de  

18  de  agosto  de  2020,  que  estabelece  normas  educacionais  excepcionais  a 

serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, 

privadas,  comunitárias  e  confessionais,  durante  o  estado  de  calamidade 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

 ANO 2021 

− DECRETO nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre o teletrabalho, em 

caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, 
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indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, como medida necessária à 

continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da 

pandemia da COVID-19 e dá outras providências.  

− DECRETO nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional 

decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), e dá outras providências, regulamentando 

em seu Art. 2º, in verbis: 

Art. 2º Ficam suspensos até o dia 15 de março de 2021, no 

âmbito do Distrito  Federal,  todas  as  atividades  e  

estabelecimentos  comerciais, inclusive: 

........................ 

III  –  atividades  educacionais  presenciais  em  todas  as  

creches, escolas,  universidades  e  faculdades,  das  redes  de  

ensino  pública  e privada; 

− CIRCULAR  Nº  2/2021  –  SEE/GAB  (Processo  SEI  00080-00032397/2021-43). 

Apresenta orientações quanto ao DECRETO Nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. 

− CIRCULAR  Nº  22/2021  -  SEE/SUBEB  (Processo  SEI  00080-00036735/2021-16). 

Apresenta orientações para utilização das ferramentas Google. 

− DECRETO Nº 41.874, de 08 de março de 2021. Prorroga a vigência do Decreto Nº 

41.849, de 27 de fevereiro de 2021, até o dia 22 de março de 2021, entre outras 

providências. 

− NOTA INFORMATIVA Nº 4/2021 - SEE/SUPLAV/DINE. Apresenta orientações para 

emissão  dos  documentos  escolares  durante  o  Ensino  Remoto  (Processo  SEI 

00080-00043922/2021-56). 

− DECRETO  n.º  41.882,  de  08/03/2021.  Declara  estado  de  calamidade  pública,  

no âmbito  da  saúde  pública  do  Distrito  Federal,  em  decorrência  da  pandemia 

causada pelo Novo Coronavírus SARS-CoV-2 (Classificação e Codificação 

Brasileira de Desastres - COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças Infecciosas Virais) - DODF 

N.º 45, de 09/03/2021. 

− NOTA INFORMATIVA Nº 5/2021 - SEE/SUPLAV/DINE. Apresenta orientações para 

o uso dos Diários de Classe da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal – Ano 

Letivo 2021. (Processo SEI 00080-00060709/2021-17). 

− PORTARIA Nº 160, de 09 de abril de 2021, publicado no DODF Nº 68, terça-feira, 

13  de  abril  de  2021.    Dispõe  sobre  o  teletrabalho,  em  caráter  excepcional  e 

provisório,  no  âmbito  das  unidades  administrativas  da  Secretaria  de  Estado  de 

Educação  do  Distrito  Federal,  das  unidades  escolares,  unidades  escolares 
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especializadas,  escolas  de  natureza  especial  –  UEs/UEEs/ENEs,  bibliotecas 

escolares  e  bibliotecas  escolares-comunitárias  da  Rede  Pública  de  Ensino  do 

Distrito Federal e unidades parceiras, em virtude da pandemia da COVID-19. 

Em 2020, no início da pandemia, com o objetivo de manter o contato do 

aluno com a escola e com o conteúdo de cada componente Curricular foi adotado, no 

CEF 01 de Brasília o projeto “Estude em Casa”.  

O projeto “Estude em Casa” foi de iniciativa dos docentes, que mesmo com 

as atividades suspensas se dispuseram a preparar material para que os estudantes 

não perdessem o vínculo com a escola, tentando amenizar a perda pedagógica que 

teriam com a suspensão das aulas.  

O projeto “Estude em Casa” teve início no dia 06/04/2020, em reuniões com 

toda a equipe da escola, chegando ao consenso de que de 06/04/2020 a 10/04/2020, o 

projeto “Estude em Casa” seria divulgado pelas redes sociais: Instagram e WhatsApp e 

a partir da semana seguinte iniciariam a postagem das atividades pedagógicas.  

Ao longo de 6 semanas foram enviadas as atividades seguindo o cronograma 

acima apresentado, e nas duas semanas seguintes foram enviadas as correções 

dessas atividades, por divulgação de gabarito ou por vídeo de correção gravado pelo 

professor. 

O fim do projeto se deu no dia 05/06/2020 com a volta dos professores ao 

teletrabalho se preparando para as aulas de forma remota que se estenderam por todo 

o ano letivo de 2020, encerrando aquele ano letivo em janeiro de 2021 

No ano letivo de 2021, as aulas e todas as atividades foram realizadas de 

forma remota, utilizando a mesma Plataforma do ano de 2020, do programa “Escola 

em Casa DF” sala de aula virtual da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, a Plataforma Google Sala de Aula, em  08  de  março  de  2021,  como  

definido  no  Calendário  Escolar, aprovado pela Portaria nº 498/SEEDF, de 28/12/2020. 

Os professores se comunicavam com estudantes, realizando videoconferências, troca 

de mensagens, acesso a materiais didáticos, aplicação de avaliações, formação de 

grupos de trabalho, entre outras atividades. 

Ainda em 2021, no início de agosto após o longo período de aulas remotas, 

iniciamos as aulas híbridas conforme orientação da SEDF e em novembro, o retorno 

100% (cem por cento) presencial. 

Em 2022, as aulas iniciaram em fevereiro de forma presencial. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 
 
 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília exerce suas atividades em 

um espaço destinado e planejado, anteriormente, para atender estudantes do Ensino 

Fundamental Séries Iniciais. 
 

Tal situação levou-nos, em determinados momentos, a improvisar espaços 

como forma de encontrar soluções para atendermos da melhor forma possível os 

entraves apresentados. 
 

Algumas alterações já foram solicitadas aos órgãos competentes, mas, por 

motivos alheios a nossa vontade, como o tombamento da instituição pelo patrimônio 

histórico, e as demandas mais urgentes apresentadas à Secretaria de Educação, até 

a presente data não fomos atendidos. 
 

Atualmente desenvolvemos nossas atividades nos seguintes espaços: 
 

07 (sete) salas de aulas; 

01 (uma) sala para os docentes; 01 (uma) sala para coordenação;  

01 (uma) sala para direção e supervisão; 
 

01 (uma) sala para vice direção; 

01 secretaria escolar; 
 

     01 (uma) sala para mecanografia; 
 

01 (uma) sala destinada à orientação educacional; 

01 (uma) sala destinada ao Laboratório de 

Informática; 02 (dois) banheiros para estudantes; 
 

01 (um) um banheiro para acessibilidade; 

02 (dois) banheiros para docentes; 
 

01 (um) banheiro para direção; 

02 (dois) depósitos; 
 

01 (um) núcleo destinado à supervisão e à coordenação; 

01 (uma) cozinha para preparo do lanche; 
 

01 (uma) quadra esportiva; 

 01 (uma) guarita. 

 
O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília busca, dentro de suas 

possibilidades, ofertar a todos os envolvidos nas ações pedagógicas o maior número 

possível de recursos didáticos-pedagógicos visando o aprimoramento das práticas 

pedagógicas dos nossos educadores, consequentemente o desenvolvimento 

intelectual e físico de nossos estudantes. 
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Sabemos que os atuais recursos não suprem nossas reais necessidades, o 

que nos motiva a trabalhar, incansavelmente, buscando alternativas para saná-las. 
 

Para o ano de 2022, contamos com os seguintes recursos: 
 
Livros didáticos para os estudantes;  

Livros dos mestres; 
 
Televisores,  

DVDs; 
 
Materiais esportivos;  

Livros de Literatura; 

Livros paradidáticos;  

Jogos lúdicos; 

Mapas geográficos, históricos e de ciências; 

Computador para docentes; 

Laboratório de Informática para atendimento aos 

estudantes; 
 
Textos diversificados que contemplam todos os componentes curriculares; 

Aparelhos de som; 

Biblioteca Itinerante com acervo multidisciplinar, fomentado com doações; 
 
Data show. 
 

MODALIDADE DE ATENDIMENTO: 
 

 
Ensino Fundamental – Anos Finais 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9ºs anos. 

 

 

Turnos: 
 
 

Matutino: 
 

8ºs anos A, B, C, D; 9ºs anos A,B, C. 
 

Vespertino: 
 

6ºs anos A, B, C, D e 7ºs anos A, B, C. 
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02 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS DA 

COMUNIDADE 

O CEF 01 de Brasília atende aos estudantes do 6º ao 9º ano oferecendo 

ensino regular fundamental – anos finais (Blocos I e II do 3º ciclo para as 

aprendizagens). 
 

Nossos estudantes são oriundos, na grande maioria de diversas regiões 

administrativas do Distrito Federal e do entorno, do Goiás. 
 

Boa parte dos pais e/ou responsáveis trabalham na vizinhança e preferem 

trazer os seus filhos para estudarem próximo ao trabalho deles. Isso facilita a 

proximidade e integração com a vida escolar dos mesmos. 

Observa – se que nossos estudantes vivem sob a responsabilidade dos pais, 

sendo que alguns são educados apenas pela mãe, avôs ou outros parentes. 

Observa – se também que a maioria das famílias dos estudantes não são carentes 

no que diz respeito aos aspectos financeiros e por serem estudantes menores de 

idade não contribui com a renda familiar. Muitos deles participam de algum curso 

externo e/ou do programa menor aprendiz. 
 

No que diz respeito à evasão escolar, à distorção idade – série não há registro 

na nossa Unidade de Ensino. 

Sobre o IDEB/2021, a meta estabelecida para o CEF 01 de Brasília é 6,2, no 

entanto o índice alcançado em 2021 ainda não foi divulgado pelo INEP. 
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Esse quadro vem sendo construindo ao longo dos anos letivos, pois toda a 

comunidade escolar, imbuída na consciência da importância da escola para a vida 

do cidadão é constantemente comprometida com a proposta pedagógica da escola. 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS DE INDICADORES, 

ÍNDICES E DADOS 

 

1. Professores 
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O quanto você concorda com cada uma das afirmações abaixo, em relação ao seu 

ambiente de trabalho: 

 

 

1. Eu me sinto orgulhoso por trabalhar nesta Unidade Escolar. 

2. Eu me sinto reconhecido pelo trabalho que realizo nesta Unidade Escolar. 

3. Se pudesse, eu deixaria de ser professor. 

4. Eu me sinto apoiado e orientado pela equipe escolar (direção, coordenação e 

orientação educacional). 

5. Sinto-me exausto devido ao grande volume de trabalho. 

6. As oportunidades de estudo e as reuniões pedagógicas realizadas nesta 

Unidade de Ensino têm contribuído para o aperfeiçoamento do meu trabalho em 

sala de aula. 
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Você já foi vítima de algum tipo de violência nesta escola? 

 

 

Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se 

encontra neste momento? 
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Durante os últimos três anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 

360 horas) ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino-

aprendizagem na sua área de atuação? 

 

 

No ano de 2021, você participou de cursos de  formação continuada ofertados pela 

EAPE? 

 

 

Antes da pandemia, quantas vezes ao ano você tinha o hábito de ir ao cinema, museu 

ou teatro? 
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Assinale o que você costuma assistir na TV e/ou plataformas de internet. 

 

 

 

 

A Unidade Escolar oferece acesso à internet? 
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Você tem smartphone? 
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Qual / Quais metodologias você utiliza para a construção do conhecimento dos 

estudantes ao longo do ano letivo? 
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Quais as ações realizadas afim de atingir os objetivos de aprendizagem não 

alcançados pelos estudantes? 

 

 

Conforme seu planejamento, com que frequência serão utilizadas as seguintes 

estratégias para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem? 
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Tendo em vista sua experiência com as tecnologias utilizadas no período do ensino 

remoto, com qual frequência você planeja aplicar  as estratégias didáticas listadas 

abaixo? 
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2. Pais e/ou Responsáveis 
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Qual(is) recurso(s) o(a) estudante está utilizando para realizar as atividades da escola 

e/ou estudos? 

 

 

Marque todas as alternativas que você utiliza para incentivar o(a) seu(sua) filho(a) ou 

tutelado(a) a estudar. 

 

 

Marque a alternativa sobre a Associação de Pais e Mestres (APM). 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

Assinale quantas vezes ao ano você costumava frequentar espaços culturais, antes da 

pandemia 
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Marque a alternativa sobre o Projeto Pedagógico (PPP) da escola do(a) seu(sua) 

filho(a) ou tutelado(a). 
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3. Estudantes  
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40 
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42 
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Antes da pandemia, quantas vezes por ano você tinha o hábito de frequentar o cinema, 

museu ou teatro? 
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45 
 

 

 

Se você se enquadra nas opções abaixo, assinale a qual você se identifica. Caso 

contrário, não responda a esta questão. 

 

 

Como você percebe o estado das instalações das áreas adjacentes da Unidade 

Escolar? 
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Na sua Unidade Escolar, assinale como você percebe os atendimentos e serviços a 

seguir. 

 

 

 

 

Em relação às regras de boa convivência, marque com que frequência as situações 

abaixo ocorrem em sua Unidade Escolar 

 

1. Em geral, os estudantes cumprem as regras da escola. 

2. As regras são justas e valem para todos (estudantes, professores, funcionários e 

diretor). 

3. Há momentos e espaços destinados a discutir problemas de convivência, de 

disciplina e as regras na escola. 
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4. Alguns estudantes traficam ou fazem uso de drogas ilícitas dentro da escola. 

5. Os conflitos são resolvidos de forma justa para os envolvidos. 

 

Sobre os professores de sua turma, assinale com que frequência ocorre as situações 

seguintes. 

 

1. Promovem atividades e aulas diferenciadas e atrativas. 

2. Apoiam e incentivam os alunos. 

3. São desrespeitosos com alguns estudantes. 

4. Utilizam as atividades avaliativas como forma de punir os estudantes. 

5. Parecem estar desmotivados e sem vontade de dar aulas. 

6. Propõe atividades em grupos que promovem a troca de ideias e a cooperação. 

 

 

Abaixo realidade da Unidade de Ensino em 2022, com relação à faixa etária, 
ano de escolaridade: 
 

1) Matrícula por Ano de nascimento, Turno e Ano de Escolaridade 
 
 

Ano de 
Nascimento 

6º 
Ano 

7º Ano 8º Ano 9º Ano 

2011 
25    

2010 
46 23   

2009 
06 42 45  

2008 
05 02 68 19 

2008 
  12 17 

2006 
   55 

2005 
   03 
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2004 
    

2003 
    

TOTAL 82 67 125 94 

 
 
2) Número de estudantes fora de faixa etária: 
  

Ano de Escolaridade 
 

Ano de 
Nascimento 

Número de estudantes 
fora de faixa etária 

(exceto ENEE) 

Número de ENEE fora de 
faixa etária 

6º/7º (Ciclo 1) 

2007 0  

2006 0  

2005 0  

 

8º/9º (Ciclo 2) 

 

 

2004 0  

2003 0  

DE 2003 
A 1998 

0  

2004 0  

2005 0  

2003 1  

 
DE 2003 
A 1998 0  

 

 

IDEB – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
 
 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007, 

objetiva medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é 

calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do Inep e em 

taxas de aprovação. Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é 

preciso que o estudante aprenda, não repita o ano e seja frequente. 
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IDEBs observados de 2005 a 2019 e metas para a escola: 
 
 

 Ideb Observado Metas Projetadas 
Escola

 

2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 
CEF 01 
DE 
BRASIL
IA 

4.4 4.9 4.0 5.0 5.2 5.4 5.1 5.1 4.4 4.5 4.8 5.2 5.5 5.8 6.0 6.2 

 

 

 
 

03 – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

 

A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, 

habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo. 

Em que pese, a função social da escola extrapola a mera transmissão do 

conhecimento sistematizado, à medida que precisa conceber, organizar e avaliar o 

trabalho que produz, potencializando o senso crítico dos sujeitos que a compõem. 

Reforçamos essa tese com a afirmação de Paulo Freire: 
 
 

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que 
vivem em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de 
participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na 
mão. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco 
ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de 
nós que é o de assumir esse país democraticamente.2 

 
 

Observamos ser a escola um elo fundamental para interligar a sociedade em 

torno dos ideais de igualdade e justiça social, reconhecendo assim sua importância 

na construção de um país mais justo e preocupado com o meio que a forma. 

A Função Social da nossa escola é possibilitar a garantia das condições 

necessárias para o exercício pleno da cidadania de sua comunidade interna e 

externa, proporcionando a todos os envolvidos no processo educacional a 

possibilidade de um diálogo pautado na interação e conscientização de uma 

participação ativa na vida científica, cultural, social e política de sua escola, sua 

cidade, seu estado, seu país e no mundo. 

A escola pública busca participar ativamente de forma global na sociedade 

que a (trans) forma, cotidianamente, proporcionando assim uma inclusão de 

valorização do indivíduo, levando-o a desenvolver todas as suas potencialidades. 

Dentro deste contexto educacional esta instituição busca oportunizar a 

construção de um espaço que possibilite o desenvolvimento do ser humano em seu 

aspecto integral, atendendo-o em suas múltiplas dimensões, a fim de fortalecer a 
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responsabilização com a Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, fortalecendo as 

respostas éticas e eficazes para as lacunas e demandas colocadas no presente e 

futuro por nossa sociedade. 

 

 
04 – MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 
Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os espaços, 

os tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo 

estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que 

eles possam agir construtivamente na transformação social do seu meio e da 

sociedade.  

É, ainda, garantir a participação ativa da comunidade escolar no processo educativo, 

promovendo a interação entre a família e a escola por meio de estratégias didáticas 

diversificadas, tais como: oficinas; participação nos projetos desenvolvidos na unidade 

escolar; realização de trabalhos voluntários– conforme os eixos de interesses 

apresentados; convites para o desenvolvimento de jogos, brincadeiras, contação de 

histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de painéis coletivos, entre 

outros. Por fim, é proporcionar uma educação pública, acessível, gratuita e 

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como 

agente de transformação social e de construção científica, cultural e política da 

sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com 

êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, preparando-os para a 

vida. 

 Além disso, definir a natureza e o papel socioeducativo, cultural, político e ambiental 

da escola; garantir o acesso e permanência de todos os estudantes, ser acolhedora, 

com respeito à dignidade  religiosa, étnica,  de gênero, que promova a igualdade, a 

participação da comunidade, dos órgãos colegiados de forma a garantir uma gestão 

democrática com a participação da comunidade escolar nas melhorias da qualidade de 

ensino,  tendo como sujeito do processo educativo o estudante, construtor da sua 

história, com maior senso de responsabilidade, espírito de solidariedade e dignidade, 

contribuindo para uma sociedade mais justa, fraterna e feliz.  
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5 – PRINCÍPIOS  

 

Princípios que orientam a Prática Educativa 

               A aprendizagem é um processo que se desenvolve com a maturidade natural 

do organismo humano, com o contato com a cultura produzida historicamente e por 

meio das relações sociais midiatizada pelo mundo (FREIRE, 2003). 

Com base na afirmação de Paulo Freire, procuramos discutir as propostas 

presentes no Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota, refletindo quais os 

desafios e necessidades de nossa comunidade. Quais os avanços e o que 

precisamos avançar. 

Alcançar o respeito à diversidade é o objetivo principal de uma sociedade 

justa e igualitária. A escola deve permanecer engajada e presente nessa luta. Para 

isso devemos nos debruçar sobre a proposta de um Currículo Integrado com vistas à 

Educação para a diversidade. O que permeia o respeito e a igualdade de condições, 

justiça e fraternidade. 
 

Diante desse desafio, educadores precisam assumir junto com 
a comunidade escolar o protagonismo na elaboração e 
implantação do Currículo, trazendo para a pauta pedagógica a 
discussão de questões de gênero, sexualismo, cultura cristã, 
eurocentrismo, americanismo, controle social, gestão 
democrática, responsabilidade social, racismo que ainda 
impregnam as propostas curriculares em exercício nas escolas 
brasileiras. 
 

Diante dessa necessidade, o Currículo em Movimento da Educação Básica 

propõe eixos integradores que permeiam todo o currículo e viabilizam uma reflexão e 

planejamento de ações pra uma prática curricular efetiva e inovadora, que traga 

consigo uma maior participação da comunidade escolar com vistas à prática da 

cidadania dentro e fora do ambiente escolar. Essas novas concepções podem 

viabilizar um novo pensar e uma nova proposta pedagógica. 

Tendo como prioridade focar os objetivos de aprendizagem no seu confronto 

com as realidades sociais, é necessário enfatizar o conhecimento histórico. Preparar 

o estudante para o mundo adulto, com participação organizada e ativa na 

democratização da sociedade; por meio da aquisição de conteúdos e da 

socialização. O ensino/aprendizagem tem como centro o estudante. Os 

conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. Para tanto, 

projetos de inclusão social e representação de valores sociais são sistematicamente 

trabalhados em sala de aula orientados por projetos aqui apresentados. 
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Esta concepção nasceu das necessidades postas pela prática de muitos 

educadores, pois as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista não apresentavam 

características historicizadoras; faltava-lhes a consciência dos condicionantes 

histórico sociais da educação. Portanto, é na realidade escolar que se enraíza essa 

proposta pedagógica. 
 

    Os atuais princípios e fins da educação brasileira estão definidos no título II 

– Dos Princípios e Fins da Educação Nacional, nos artigos 2º e 3º, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº. 9.394/96. 

 

            O artigo 2º afirma que “a educação é dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

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

cidadania e sua qualificação para o trabalho” e o artigo 3º  reafirma o disposto no 

artigo 206 da CF, estabelecendo que: 

O ensino será ministrado nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII – valorização do profissional da educação escolar; 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

IX – garantia de padrão de qualidade; 

X – valorização da experiência extraescolar; 

XI- vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Nesse sentido, diferentes ações estão são desenvolvidas na nossa escola visando a 

construção de um ser integral, preocupando-se com sua permanência na escola e 

sua atuação como cidadão, diante da diversidade e complexidade. Sendo a escola 

portanto, um espaço de discussão e enfrentamento das violações de direitos.  
 
     
Princípios Epistemológicos: Unicidade entre teoria e prática 

 

As concepções epistemológicas são definidoras das pedagogias, pois as 

diferentes formas de conceber o conhecimento potencializam diferentes práticas 
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pedagógicas e diferentes modos de lidar com o saber no cotidiano escolar, orientando 

e regulando a relação entre educadores e educandos. Os princípios epistemológicos 

normalmente estão relacionados ao que comumente denominamos de “paradigmas do 

conhecimento” (Marques, 1993, 2000). Os paradigmas são aquelas estruturas mais 

gerais do conhecimento ou o conjunto de ideias e pressupostos tidos como critérios de 

verdade, de validação e de referência, adotados em determinado tempo, de acordo 

com a concepção de mundo vigente (Kuhn, 2006; Santos, 2004). 

A metodologia vem da união entre teoria e prática em que o estudante está 

inserido. 

 

06- OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

OBJETIVO GERAL 
 
 
 

Espera-se que no decorrer deste ano letivo consigamos desenvolver projetos 

e ações planejadas coletivamente, que promovam uma formação integral para os 

nossos estudantes, a fim de que estes se tornem indivíduos críticos e criativos, 

responsáveis, preparados para a vida prática capazes de contribuir para o 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa e consciente.  

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

- Promover ações e desenvolver atitudes em prol da valorização dos 

profissionais da Educação. 

o Formar grupos de estudos para aperfeiçoar os conhecimentos do corpo 

docente a respeito do currículo em movimento, implantado pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal;  

 

- Divulgar e implementar nossas ações para além dos muros da ações, com 

trabalhos que abarquem de forma mais efetiva, a participação dos pais na vida 

escolar de seus filhos. 
  

o Realizar palestras e oficinas voltadas para a diversidade, direitos humanos e 

sustentabilidade ambiental; 
 

o Adquirir material pedagógico, inclusive recursos audiovisuais para subsidiar 

as atividades pedagógicas; 
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o Consolidar a escola como um espaço de democratização da sociedade, bem 

como, um lugar privilegiado para o exercício de uma cidadania consciente e 

comprometida com os interesses individuais e coletivos; 
 

o Fortalecer vínculos entre escola e família, no sentido de proporcionar diálogos 

éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de 

acesso, permanência e formação integral dos estudantes; 
 

o Promover maior integração entre o processo pedagógico e o contexto social 

em que o estudante se insere; 
 

o Preservar a cultura de respeito aos direitos humanos e às liberdades 

individuais no ambiente e na comunidade escolar; 
 

o Reduzir a dependência e a reprovação escolar; 

o Buscar parceria com outras instituições e/ou profissionais a fim de trazer para 

o espaço escolar a discussão de temas de outras áreas de conhecimento e 

alinhados com a preferência dos estudantes; 

o Desenvolver estratégias de monitoramento mais eficazes para 

acompanhamento da aprendizagem dos estudantes de forma a garantir a 

recomposição curricular e resgatar as defasagens pedagógicas e aperfeiçoar 

a prática pedagógica; 

o Construir cronograma escolar que contemple a formação em serviço, 

buscando desta forma, contribuir para atualização constante do corpo 

docente, bem como a discussão coletiva das situações cotidianas da escola; 

o Realizar workshops, tendo como referência os temas trabalhados durante o 

ano letivo na escola. Esta atividade, além de promover a construção em 

várias áreas do conhecimento, também possibilitará o desenvolvimento da 

autonomia, da independência, da criatividade e da criticidade dos estudantes, 

tendo em vista que todas as atividades (oficinas, seminários, mesas redondas 

etc.) serão desenvolvidas pelos próprios estudantes; 

o Promover atividades que envolvam os pais e/ou responsáveis, buscando 

maior participação destes na vida estudantil de seus filhos, bem como a 

promoção de momentos lúdicos e de socialização; 

o Elevar para 90% (noventa por cento) a participação dos pais nas atividades 

integradas, realizadas no âmbito escolar; 

o Assegurar a participação de pelo menos 35% (trinta e cinco por cento) dos 

docentes nos cursos de formação continuada; 

o Conscientizar toda a comunidade escolar a respeito da importância do 

adequado tratamento dos resíduos sólidos; 
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o Adequar à dinâmica pedagógica o ambiente diverso que caracteriza o 

contexto social da comunidade escolar; 

o Dotar a escola de adequado espaço de leitura para os estudantes; 

o  Prover a escola de estrutura para proceder à adequada separação dos 

resíduos sólidos recicláveis. 

 

 

 
 
 
 
07. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
Concepção de Currículo, Avaliação-Ensino-Aprendizagem, Educação Integral 
 

 
O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília é uma unidade pública 

de ensino que fundamenta seus fins e princípios em uma educação de qualidade, em 

que a democratização do saber, a fraternidade humana, a solidariedade nacional e a 

consciência ética encontram-se em consonância, na busca incansável pela formação 

de educandos capazes de desenvolver com dignidade e plenitude sua cidadania, 

almejando a formação de pessoas participativas, criativas, críticas, que possam entre 

outros, interagir de forma positiva nas questões de sua comunidade. Utilizando a 

fraternidade e a justiça, norteamos nossos educandos nos caminhos dos saberes, da 

mediação e da troca, de forma constante e sistematizada. Nossos fins almejam: 

- construir uma cultura democrática de forma a promover o aprendizado coletivo de 

princípios de convivência também democrática; 

- possibilitar o acesso à educação, fazendo com que a educação democrática 

trabalhe em função da igualdade e da inclusão, condenando e combatendo qualquer 

tipo de preconceito; 

- desenvolver uma educação emancipatória fazendo com que os objetivos de 

aprendizagem sejam articulados aos conhecimentos de vida dos estudantes, além de 

abrir-se às manifestações culturais diversificadas dos grupos que a compõem; 

- assegurar a participação dos seus sujeitos em suas práticas organizacionais e 

pedagógicas de forma que todos tenham decisivamente a liberdade de expressão e de 

intervenção em seu interior; 

- propiciar um clima institucional baseado no diálogo que possibilite uma 

comunicação e uma convivência democrática; 
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Os fins e princípios orientadores do Centro de Ensino Fundamental 01 de 
Brasília se encontram respaldos no Currículo em Movimento da Educação Básica 
da Secretaria de Educação do Distrito Federal: 

  
Para que o currículo seja vivenciado e reconstruído no 
cotidiano escolar, a organização do trabalho pedagógico da 
escola é imprescindível, a utilização de estratégias didático-
pedagógicas deve ser desafiadora e provocadora, levando em 
conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e 
estratégias na resolução de problemas apresentados. 

 
 

Pautamo-nos, também, pelos princípios e fins da legislação educacional 

vigente, entre algumas destacamos o informado pelos PCN – Parâmetros 

Curriculares Nacionais, estes nos informam que: 

 
 

... Hoje sabe-se que é necessário ressignificar a unidade entre 
aprendizagem e ensino, uma vez que, em última instância, sem 
aprendizagem o ensino não se realiza... O conhecimento não é 
visto como algo situado fora do individuo, a ser adquirido por 
meio de cópia do real, tampouco como algo que o indivíduo 
constrói independentemente da realidade exterior, dos demais 
indivíduos e de suas próprias capacidades pessoais. É, antes 
de mais nada, uma construção histórica e social, na qual 
interferem fatores de ordem cultural e psicológica. 

 

E pela Constituição Federal de 1988, nos lembra que: 
 

 
Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
 - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber;  
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e coexistência 
de instituições publicas e privadas de ensino: 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.  
V - valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 
mantidas pela União:  
Vl - gestão democrática do ensino público, na forma da lei 
VII - garantia de padrão de qualidade.  
Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de:  
I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;  
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;  
VII - atendimento ao educando no ensino fundamental através de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde.  
§ 1° O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo;  
§ 2° O não-oferecimento do ensino-obrigatório pelo Poder Público, ou 
sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade 
competente.  
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§ 3° Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsáveis, pela frequência à escola.  

 

Os preceitos da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural 

(SAVIANI, 2007), concepções teórico-metodológicas do Currículo em Movimento da 

Educação Básica da SEEDF que consideram que o processo de ensino e 

aprendizagem parte das práticas sociais nas quais professores e estudantes estão 

inseridos, nasceu das necessidades postas pela prática de muitos educadores, pois 

as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista não apresentavam características 

historicizadoras; faltava-lhes a consciência dos condicionantes histórico sociais da 

educação (SAVIANI, 2007). Portanto, é na realidade escolar que se enraíza essa 

proposta pedagógica. 
 

Esta Pedagogia objetiva resgatar a importância da escola, a reorganização do 

processo educativo, ressaltando o saber sistematizado, a partir do qual se define a 

especificidade do saber escolar. Esta é uma teoria de grande relevância para a 

educação brasileira, pois evidencia um método diferenciado de trabalho, 

especificando-se por passos que são imprescindíveis para o desenvolvimento do 

educando (Primeiro passo: Prática Social; Segundo passo: Problematização; 

Terceiro passo: Instrumentalização; Quarto passo: Catarse; Quinto passo: Prática 

Social). Seu método de ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do professor; 

favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem deixar de valorizar o 

diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar em conta os interesses dos 

alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem perder de 

vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para 

efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos. 
 

Tomando-se por base as Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar 

do 3º Ciclo, os ciclos para as aprendizagens caracterizam-se principalmente pela 

relação entre os processos de ensinar e de aprender, pela ampliação dos tempos de 

aprendizagem, pela utilização de espaços diversificados com fins pedagógicos, pela 

progressão continuada e pela avaliação formativa. 
 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília busca, por meio de seus 

Fins e Princípios Orientadores, manter uma relação de legalidade, proximidade e 

cumplicidade com suas comunidades interna e externa, bem como com os órgãos 

reguladores da Educação, Distrital e Federal. Procuram, assim, ofertar uma 

educação sistematizada, atual, plural e responsável, cujo educando em sua 

formação cidadã seja o foco principal de nossas ações. 
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Nesse sentido, a equipe gestora é responsável por coordenar e supervisionar 

as atividades da instituição de ensino, proporcionando um clima de satisfação e 

união entre os seguimentos que formam o espaço escolar, objetivando o 

crescimento intelectual, moral e social dos estudantes. 

 

Teorias Críticas e Pós-Crítica 

As teorias tradicionais, críticas e pós-críticas são de grande valia para a 

educação. Cada uma com a sua parcela de contribuição, a partir do que propõe. É 

clara a preocupação da teoria crítica com as classes sociais, com a emancipação, 

conscientização e libertação das classes (trabalhadoras), que são obrigadas a 

aceitar a condição de aprender na escola a cultura dominante, de um currículo 

voltado para os interesses da burguesia. Nesse sentido, “[...] as teorias críticas de 

currículo, ao deslocar a ênfase dos conceitos simplesmente pedagógicos de ensino 

e aprendizagem para os conceitos de ideologia e poder, por exemplo, permitiram-

nos ver a educação de uma nova perspectiva” (SILVA, 2007, p. 17). Para o mesmo 

autor, “[...] as teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As 

teorias críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação 

radical.” (p. 30). As teorias pós–críticas abordam com ênfase as preocupações com 

a diferença, com as relações saber-poder no âmbito escolar, o multiculturalismo, as 

diferentes culturas raciais e étnicas, enfim, não é uma questão de superação da 

teoria crítica, mas segundo Silva (2007, p. 147), [...] a teoria pós–crítica deve se 

combinar com a teoria crítica para nos ajudar a compreender os processos pelos 

quais, através de relações de poder e controle, nos tornamos aquilo que somos. 

Ambas nos ensinaram, de diferentes formas, que o currículo é uma questão de 

saber, identidade e poder. O currículo, a partir da teoria pós–crítica, deve ser visto 

como um complemento, como uma forma de aprofundamento e ampliação às teorias 

críticas. Concordamos com Pacheco (2001, p. 51) de que “a teoria crítica é um 

espaço de contestação, uma outra forma de olhar a realidade e um compromisso 

político com o que pensamos e o que fazemos.” A partir dessa 19 afirmação, 

percebemos que a proposta de um currículo crítico na formação de professores 

exerce influência na mudança de atitudes desses profissionais, na preocupação de 

transformação da realidade existente e, principalmente, em se conscientizar da 

importância do seu papel como educador e transformar a sua prática. Segundo 

Pacheco (2001). 

Na nossa escola, procuramos apresentar, na semana pedagógica e em 

reuniões de coordenação pontuais, os preceitos e práticas dessas teorias no sentido 
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de levantar a problematização e o diálogo como forma de mostrar aos professores 

que o currículo é fruto de ideias, debates. É construção social. 

Trabalhamos com o convencimento, buscando na prática docente a 

consciência de que o professor não reproduz meramente saberes prontos e 

sistematizados, mas caminha junto com o aluno numa relação com a experiência 

vivenciada.  

 

              08. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 
Baseados nas orientações da Secretaria de Estado Educação do Distrito 

Federal e na Base Nacional Comum Curricular, conforme definido na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), concentramos os 

conteúdos mínimos em três grandes áreas de conhecimento: Linguagens (Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte, Educação Física); Ciências da Natureza, 

Matemática e Ciências Humanas (História e Geografia). 
 

Em nossa organização curricular buscamos despertar e proporcionar aos 

nossos estudantes a capacidade de relacionar-se de forma harmônica e consciente 

com o meio e com os atores que o circundam, possibilitando assim um intercâmbio 

de respeito, valorização e percepção das diferenças que nos transformam. 
 

Conscientes do papel desenvolvido pelo docente, destacado como uma das 

peças primordiais neste processo de troca, em que ensinamos e aprendemos, 

constantemente, reforçando assim, o círculo de troca e integração. 
 

Salientamos que, em nossa organização curricular os itens abaixo discriminados, 

encontram-se contemplados em nossa Proposta Pedagógica, sendo melhores 

detalhados nos Projetos Interdisciplinares e Eixos Transversais e Integradores que 

os reforçam: 

 
 Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008 - que trata da obrigatoriedade dos 

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

contemplados em todo o currículo, destacando-se as áreas de Arte, Literatura e 

História Brasileira; 

 Decreto nº 28.235,  de  27  de  agosto  de  2007  (DODF  de  28/08/2007)  –

Serviço Voluntário; 

 Lei nº 11.525, de 25 de setembro de 2007 - § 5º ao Art. 32 da Lei nº 9394/96, de 

20 de dezembro de 2006 – referente aos direitos das crianças e dos 

adolescentes; 
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 Lei Distrital nº 3.940, de 02 de janeiro de 2007 – que trata dos direitos e 

cidadania; 

 Lei nº 9.475, de 22 de julho de 1997, que dá nova redação ao Art. 33 da LDB e, 

no Distrito Federal, pela Lei nº 2.230, de 31 de dezembro de 1998 – onde o 

Ensino Religioso compõem a Parte Diversificada, sendo obrigatória sua oferta 

pela escola, mas facultativo para o estudante. Ministrado nos horários normais 

da escola, respeitando-se a diversidade cultural religiosa e sendo vedadas 

quaisquer formas de proselitismo. 

 Constituição Federal de 1988. 

 Estatuto da Criança e do Adolescente- Lei nº 8.069/1990. 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/1996.  

 Lei Orgânica do Distrito Federal. 

 Resolução nº 01/2009, do Conselho de educação do Distrito Federal- CEDF. 

 Resolução nº 01/2010 – CNE/CEB – DOU 15/01/2010 – Dispõe sobre as 

diretrizes operacionais do Ensino Fundamental de 9 anos. 

 Lei Federal nº 11.114/2005 – DOU 17/05/2005 – Dispõe sobre o início do 

Ensino Fundamental aos Seis Anos de Idade. 

 Lei Distrital nº 3.483/2004 – DODF 26/11/2004 – Amplia o Ensino Fundamental 

da rede pública de ensino do distrito Federal de oito para nove anos de duração 

mínima e dá outras providências. 

 PORTARIA 254/2013 –DODF 01/10/2013 – Regulamenta o Processo Eleitoral 

para as direções das escolas públicas do Distrito Federal. 

 Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. GDF, 2013. 

 Lei nº 4751/2012- DODF 07/02/2012 - Estabelece a Gestão Democrática nas da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

 Lei nº 5.316/2014 DODF de 18/02/2014 - Coleta seletiva de lixo. 

 Diretrizes Pedagógicas Para Organização Escolar do 3º Ciclo Para As 

Aprendizagens. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Brasília-

DF, 2014. 

A parte diversificada, resguardado o devido aprofundamento, de acordo com 

o nível de maturidade do estudante e de seus interesses, aborda de forma transversal 

e integradora sobre a diversidade cultural e étnica, bem como os direitos humanos e a 

cidadania, educação ambiental, dentre outros. Os temas são abordados através de 

leitura de textos sobre o assunto com rodas de conversas para desenvolver o 

pensamento crítico do aluno, pesquisas e apresentações de trabalhos feitos pelos 
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próprios alunos. Cada professor em sua área de conhecimento é incentivado a 

trabalhar de forma interdisciplinar temas transversais como o uso sustentável da água, 

dengue, meio ambiente, fatos históricos, dentre outros. Esse trabalho interdisciplinar 

culmina com uma prova interdisciplinar sobre um tema estabelecido por bimestre pelos 

professores, cujo tema é norteador para as questões propostas na prova.Trabalhos 

artísticos, como desenhos, vídeos também fazem parte da finalização desse processo 

interdisciplinar. 

                 A interdisciplinaridade e multidisciplinariedade é trabalhada com todo o 

corpo docente desenvolvendo debates e trabalhos com fotos, vídeos sobre temas 

propostos pelos próprios professores ou até mesmo pala secretaria de educação. É 

desenvolvido também Provas Interdisciplinares por área que são desenvolvidas a partir 

de temas escolhidos pelo corpo docente. 

Ressaltamos a necessidade e importância de trabalharmos o Eixo Integrador 

LUDICIDADE. A ludicidade inserida no contexto escolar permite maior interação entre 

todos, é uma importante forma de ação social para a construção das relações e formas 

(coletivas e individuais) de interpretar o mundo Muitos de nossos estudantes vivenciam 

a vida em sociedade no ambiente escolar. Moram muito distante, os pais trabalham o 

dia todo fora e nem sequer tem tempo e espaço para brincadeiras. 

Promovemos a Ludicidade de forma interdisciplinar, por meio de jogos, 

gincanas, mostra de talentos passeios pedagógicos, dentre outras práticas que venham 

surgir no decorrer do ano letivo; 

A Lei nº 13.663, sancionada em maio de 2018, incluiu a promoção da cultura de paz e 

da não violência nas escolas. 

Sabemos que promover a Cultura de Paz é um grande desafio para toda a sociedade, 

não é uma tarefa simples. Contudo, não medimos esforços para que as nossas ações 

contribuam para que possamos inserir bons cidadãos na sociedade. 

 Procuramos colocar em prática atividades contínuas (atividades em grupo, rodas de 

conversa para que os estudantes sejam aliados, sintam confiança nos adultos da 

escola e desenvolvam o senso de solidariedade), que desenvolvam valores humanos, 

mediação de conflitos e práticas de convivência, espalhando assim a cultura da paz por 

meio de ações que deixarão o ambiente da escola mais saudável e contribuirão para 

transformação do mundo. 
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Nas nossas ações, nesse sentido procuramos estimular a criação de projetos de 

prevenção que envolvam toda a comunidade escolar (alunos, pais e educadores). 

. Tendo em vista a necessidade de minimizar os impactos decorrentes da 

suspensão das aulas presenciais devido à pandemia do Coronavírus em 2020 grande 

parte de 2021, ressalta-se a necessidade e urgência de um replanejamento curricular, 

adaptando-o e recompondo-o, indicando objetivos de aprendizagem e conteúdos que 

devem ser retomados, reforçados e reavaliados em 2022 por etapa/modalidade. 

Ressalta-se, ainda a manutenção dos pressupostos teóricos e dos princípios 

epistemológicos presentes no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal.. 

 
Ensino Fundamental Anos Finais 

 

Área de 
conhecimento 

Quantidade de 
aulas 

semanais 

Quantidade de 
Aulas semanais -  

Carga Horária 
(Para todos os Anos 

Finais) 

Linguagens 

Língua Portuguesa 5 
Arte 2 

Educação Física 3 
Língua Estrangeira – 

Inglês 2 

Matemática  Matemática 5 

Ciências da Natureza Ciências 4 

Ciências Humanas História 3 
Geografia 3 

Parte Diversificada 

PD1 1 

PD2 1 

PD3 1 

Total Semanal  
30  

 
 
 

09 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR 
 
         Observamos atentamente transformações globais e as mudanças de perfil dos 
nossos estudantes ao longo dos anos. E, para nos adequarmos e acompanharmos 
todas essas mudanças, devemos desenvolver as competências e habilidades de cada 
estudante.  
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         Na busca de um indivíduo mais ativo e participativo, incentivamos e orientamos 
os docentes a utilizarem metodologias tradicionais (a figura central é o professor) e 
ativas (o estudante é sujeito crítico, indagador e independente), mostrando a 
importância de cada uma no processo de ensino e aprendizagem, pois acreditamos 
que a escola deve refletir sobre as melhores aplicações, analisando a especificidade de 
cada estudante. 

        A organização do trabalho pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 01 de 
Brasília baseia-se na perspectiva de proporcionar aos nossos estudantes a 
possibilidade de conhecimento e apropriação positiva do mundo que o cerca e o 
transforma. Proporcionando a ampliação do conjunto de competências e habilidade já 
adquiridos nos anos anteriores, bem como introduzindo novos componentes 
curriculares que possibilitem sua formação integral. Nossos docentes são orientados e 
incentivados a participarem dos cursos de formação ofertados pela EAPE. Como forma 
de incentivo, sempre que entendemos que determinado curso contribuirá para ampliar 
a prática pedagógica um membro da equipe pedagógica se inscreve. Essa prática 
proporciona maior interação das coordenações pedagógicas e qualidade de ensino. 

 
Reforçando nossas perspectivas citamos as orientações contidas nos 

Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e na – Base Nacional 

Curricular Comum BNCC que reforçam: 

O ser em formação é multidimensional, com identidade, história, desejos, 

necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza de sua 

essência, na inefável complexidade de sua presença. E a Educação é uma prática 

social, que une os homens entre si em torno do direito de aprender e da conquista 

da cidadania. A escola, instituição formal de educação, muitas vezes o equipamento 

público mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente 

um conjunto de funções. Essa instituição se vê como educadora, mas também como 

“protetora”. 

"Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se deparam 

com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se 

apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados 

às áreas. Tendo em vista essa maior especialização, é importante, nos vários 

componentes curriculares, retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais no contexto das diferentes áreas, visando ao 

aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes. Nesse sentido, 

também é importante fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes 

condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes 

conhecimentos e fontes de informação." (BNCC, 2018, p. 60)  
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Quanto à sua composição, o 3º Ciclo para as Aprendizagens divide-se em 

dois blocos: 1º Bloco (6º e 7º ano do Ensino Fundamental) e 2º Bloco (8º e 9º ano do 

Ensino Fundamental). 
 

As estratégias de intervenções pedagógicas, mediadas pela avaliação 

formativa, comporão a organização do trabalho pedagógico no 3º Ciclo para as 

Aprendizagens, onde os espaços e tempos convergem no sentido de promover 

aprendizagens, conforme os ritmos diferenciados dos estudantes. 
 

No que diz respeito à utilização dos espaços físicos que compõem a 

instituição, em geral nas salas de aulas os estudantes desenvolvem atividades 

pedagógicas relacionadas aos objetivos de aprendizagem. Conta-se também com 

espaço de secretaria, direção, vice-direção, sala de coordenação, professores, sala 

de supervisão e coordenação pedagógica. Estes espaços são destinados, à 

organização de documentação, reunião pedagógica, coordenação, planejamentos, 

trabalhos individuais e coletivos e atendimentos individual e coletivo a pais e 

estudantes. No espaço reservado à cantina, a alimentação é preparada seguindo o 

cardápio elaborado pela SEDF. Além destes espaços contamos com um pequeno 

pátio para lanche e recreação e uma pequena quadra descoberta, onde são 

realizadas as atividades práticas de Educação Física. 
 

Ademais, a instituição proporciona aos estudantes visitas periódicas a 

diversos locais recreativos e formativos no Distrito Federal. 

A Unidade de Ensino mantém diálogo constante com a comunidade escolar, 

buscando maior interação e participação de todos no cotidiano das decisões 

institucionais de forma a construir uma escola que seja de fato democrática, justa e 

inclusiva. 

Para tanto são realizadas reuniões entre escola e família, atendimento 

individualizado de docentes e família, orientação educacional e família, equipe 

gestora e família e todos meios de comunicação que visem estreitar o 

relacionamento entre escola e família. 

No que se refere ao serviço de apoio à aprendizagem, alguns dos nossos 

estudantes (05-cinco) são atendidos pelo Centro de Ensino Fundamental 02 de 

Brasília. 

Por sua vez, o serviço de orientação educacional, por sua excelência exerce 

papel fundamental na melhoria da qualidade de ensino, pois promove palestras 

voltadas aos diversos temas transversais tão importantes para a comunidade 

escolar. Desenvolve projetos educacionais que vão ao encontro da realidade e 

necessidade de nossos estudante, realiza constante busca ativa de forma a não 
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deixar que estudantes ausentem das aulas, além de participar ativamente de todas 

as práticas pedagógicas e sócias implementadas pela escola. . 

Quanto à sala de recursos, até o momento os nossos estudantes estão sem 

atendimento, pois eram atendidos pela sala de recursos do Centro de Ensino 

Fundamental 02 de Brasília. Que ainda encontra-se com carência de professores 

para tal atendimento. No entanto, no mês de abril de 2022, fomos comunicados pela 

Unigep da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro que os 

referidos estudantes seriam, neste ano atendidos por professores itinerantes da 

Escola Classe 405 sul. Contudo até o momento esses professores ainda não se 

apresentaram ao CEF 01 de Brasília. 

A Unidade de Ensino faz jus a 04 (quatro) Educadores Sociais Voluntários. No 

entanto, apenas duas vagas foram preenchidas. Os voluntários atendem, em suas 

demandas pedagógicas preferencialmente os estudantes com necessidades 

especiais. Participam das aulas e acompanham as dificuldades apresentadas por 

esses estudantes, participam de reuniões com pais e professores, podendo sugerir 

algumas estratégias que venham somar às qualidades das aprendizagens, 

adaptação e inclusão deles. 

 
 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:  

 

Seguindo determinação da SEEDF, a coordenação pedagógica é exercida por 

um professor (dentre os regentes), escolhido por todos os docentes na semana 

pedagógica. O Coordenador Pedagógico, juntamente com a Equipe Gestora 

desempenha uma função dinâmica na Unidade de Ensino: dinamiza as coordenações 

pedagógicas, auxilia diretamente os docentes em seus planejamentos e práticas 

pedagógicas e dinamiza o estreitamento das relações entre a família e a escola, 

analisa o desempenho dos estudantes e desenvolve junto com os docentes 

intervenções pedagógicas para reduzirem o baixo desempenho e ainda, planeja 

juntamente com os docentes estratégias para aprimorar a relação entre teoria e prática 

em sala de aula. Além disso, organiza as atividades temáticas a serem aplicadas em 

sala de aula nas ausências dos docentes.  

Somado à essa dinâmica pedagógica, o Coordenador pedagógico tem a rotina 

de acompanhar as aulas. 

No intuito de reforçar a Coordenação Pedagógica como um espaço de 

humanização da instituição de ensino, bem como torná-la dinâmica, produtiva, 

prazerosa e direcionada, a Equipe Gestora, a Supervisão e a Coordenação 
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Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília, buscam 

desenvolver atividades direcionadas de interesse geral, da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal e da comunidade escolar. 
 

Considerada por todos os envolvidos no processo educacional como um 

espaço de aglutinação e fomentador de ações que facilitem o fazer pedagógico, a 

coordenação pedagógica é vista por nós como um momento de suma importância 

para o equilíbrio e para a orientação de nossas ações. 
 

Tal percepção nos proporciona a possibilidade de desenvolver ações que 

reforcem a valorização e a necessidade de transformar este espaço num espaço de 

reflexão. 
 

A Coordenação Pedagógica tem por finalidade planejar, orientar, acompanhar 

e supervisionar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte à Proposta 

Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implementação do currículo 

em vigor nas instituições de ensinos da SEEDF. 
 

O planejamento e a realização da coordenação pedagógica local são de 

responsabilidade dos integrantes da equipe gestora da instituição educacional, bem 

como dos coordenadores pedagógicos, com a participação da equipe de docentes 

em consonância com as equipes de Coordenação intermediária e Central. 
 

Atualmente, além das práticas pedagógicas cotidianas, concentramos nossos 

esforços na temática do Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria 

de Educação do Distrito Federal. 
 

O encontro com os pais, é organizado e realizado conforme a demanda 

escolar. 

A busca ativa é uma constante na rotina educacional. Todos os dias são 

realizados interação com os estudantes, membros da equipe gestora, serviço de 

orientação educacional contactam os pais e/ou responsáveis, por telefone a fim de 

tratarem de problemas como, baixo rendimento, falta de participação nas aulas, 

indisciplina e frequência irregular. 

A Coordenação se propõe a amenizar as disfunções apresentadas por nossos 

estudantes. Tais como: 

 Dificuldades de aprendizagem; 

 Baixo rendimento; 

 Disciplina e frequência irregular; 

Com a participação de todo o corpo docente, coordenador pedagógico, 

orientação educacional, direção, estudantes e seus responsáveis legais, 

acreditamos diminuir, num tempo menor, os problemas acima apresentados. 
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Nos dias destinados à Coordenação Externa, os docentes são orientados a 

prolongar os momentos de estudo e reflexão, iniciados nas coordenações gerais e 

específicas, bem como a se atualizarem dos eventos e ações que contemplem seus 

componentes curriculares. 

Nossa preocupação encontra eco nas palavras de Nóvoa, que nos diz: 
 

“É preciso cuidado para não ocorrer numa recaída, no 
populismo pedagógico em que se quer descobrir uma 
“essência” de professor, na sua cotidianidade, na sua 
experiência, na sua ingenuidade, na sua insegurança... atendo-
se exclusivamente ao mundo de sua experiência corrente, sem 
ajuda-lo a tomar consciência de suas práticas, muitas delas 
inadequadas.” 

 

Palestras, filmes, exposições, seminários e cursos são divulgados, na 

expectativa de que os profissionais possam, de forma prazerosa, prolongarem seu 

aperfeiçoamento profissional. 

Na expectativa de alcançarmos uma maior aproximação entre os atores do 

espaço escola, optamos por nossa Coordenação Pedagógica de forma a contemplar 

a todos, sem nos esquecermos da legalidade que a regulamenta. 

 

 DIAS DA    
AÇÕES 

   
PARTICIPANTES 

  ÁREA DE   
 

SEMANA 
        

CONHECIMENTO 
 

               

   a)    Atendimento    aos    pais    e/ou         

   responsáveis legais dos estudantes que  Equipe gestora,     
 2ª feira apresentam:  dificuldades de  supervisor,       
   aprendizagem, infrequência, indisciplina  coordenador,    TODAS   
   e outros.       docentes,  orientador     
   b) Informes de interesse geral.   educacional.       
   a) Atendimento direcionado a Área de         

   Conhecimento;      Supervisor,    Matemática,   
 3ª feira b) Planejamento e organização de  coordenador e  Ciências da 
   atividades pedagógicas;    docentes.    Natureza e, 
   c) Trabalho individual (avaliações,      Projetos Afins   
   diários, etc.).              
             

   a) Momento de estudo e reflexão;          

   b) Planejamento das ações internas e  Docentes; supervisor,     
 4ª feira coletivas  (Momento Cívico,  Atividades  coordenador,       
   Culturais, Temas  Transversais,  orientador    TODAS   
   Projetos, Passeios, etc.);    educacional, equipe     
   c) Estudo do currículo;.    gestora.       
   d) Assuntos de interesse coletivo.          
            

   a) Atendimento direcionado a Área de         

   Conhecimento;             
 5ª feira b) Planejamento e organização de  Docentes,    Linguagens e 
   atividades pedagógicas;    coordenador, equipe  Projetos Afins   
   c) Trabalho individual (avaliações,  gestora.       
   diários, etc.).              
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   a) Atendimento direcionado a Área de         

   Conhecimento;             
 6ª feira b) Planejamento e organização de  Docentes;    Ciências  Humanas 
   atividades pedagógicas;    Coordenador;    e Projetos Afins   
   c) Trabalho individual (avaliações,  Direção.       
   diários, etc.).              
                  

 
 

Horário da Coordenação – Matutino  


 Gerais:            08h às 11h 
 Especificas: 08h às 11h 

 
Horário da Coordenação – Vespertino  


 Gerais:            14h às 17h 
 Especificas: 14h às 17h 

 
 

REPRESENTATIVIDADE 
 
 

Mecanismo pelo qual os estudantes elegem seus representantes: 
representante e vice-representante. 
 

O trabalho é feito com a orientadora educacional, sendo auxiliada pelos 

docentes regentes. 
 

Destaque na importância de se eleger, conscientemente, seus representantes 

e ter a possibilidade de poder participar de forma efetiva das ações para a melhoria 

da escola. 

 
 
FESTAS COMEMORATIVAS 

 
 

Seguindo o calendário oficial e procurando desenvolver em nosso espaço 

educacional momentos de alegria, prazer e reconhecimento, realizamos, anualmente, 

algumas festas que reforçam o relacionamento escola-comunidade bem como 

apresentam importância na dinâmica pedagógica, entre algumas, destacamos: 

 
 Dia do Estudante. 

 

 Semana de Educação para a vida, com culminância no dia das mães; 
 

 Semana do Uso Sustentável da água, com culminância na avaliação 
interdisciplinar, por área de conhecimento; 

 

 Dias letivos temáticos propostos pe SEEDF; 
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 Dia do Docente. 
 

 Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 
 

 Dia Nacional da Consciência Negra. 
 

 
DIFERENÇAS QUE FORMAM A IGUALDADE 

 
 

Contemplado em toda nosso Projeto Político Pedagógico e referendada 

pelos Eixos Transversais, possibilitamos aos nossos estudantes e à comunidade, 

momentos de reflexões, onde a diversidade de culturas e o respeito aos direitos 

humanos são reforçados. 
 

Por meio de atividades interdisciplinares proporcionamos a todos os 

envolvidos uma maior aproximação com as diferenças que nos formam. Essas 

atividades ocorrem ao longo do ano letivo durante as aulas de projetos diversificados 

e em momentos como na “Semana Temática de Educação para a Vida” onde 

diferentes temas são abordados como bullying, relação interpessoal, respeito às 

diferenças e diferentes temas que se fazem necessário discutir com os estudantes. 

Como culminância desses trabalhos temos confecção de cartazes, campanhas, 

apresentações. Todas os componentes curriculares estão envolvidos. Durante todo 

o ano letivo esses temas serão trabalhados e discutidos em sala de aula com os 

estudantes. 

 
 

VALORES E ATITUDES – A BUSCA DAS OBRIGAÇÕES NO REFORÇO AOS 

DIREITOS 

 
 

Reafirmando a importância de formar cidadãos críticos, participativos e 

conhecedores de seus direitos e obrigações, possibilitamos a nossa comunidade, 

através de reuniões, cartazes, eventos e outros uma aproximação com os direitos 

que todos nos possuímos, entre eles destacamos: 

 
 Direito das Crianças e dos Adolescentes; 

 Direito dos Idosos; 

 Direito e Cidadania; 

 Sustentabilidade; 

 Inclusão; 

 Direito indígena e de outras nacionalidades; 

 Outros. 
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Tal ação busca também reforçar que é por meio do conhecimento de nossos 

direitos que teremos a consciência de que o cumprimento, também, dos nossos 

deveres é que garantirão a sua continuidade. 

 
 

ESCOLA: PATRIMÔNIO PÚBLICO-TODOS DEVEM  PARTICIPAR 
 
 

Na tentativa de reforçar a importância de uma educação pública e de 

qualidade, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília possibilita a toda a sua 

comunidade, uma aproximação com todas as Políticas Públicas voltadas para a Área 

Educacional no momento de Planejamento Pedagógico da Comunidade escolar/Dia 

Letivo Temático, em momentos de entrega de resultados bimestrais e sempre que 

se fizer necessário. 

 
 

ESCOLA INCLUSIVA: 
 
 

A escola inclusiva objetiva atentar à diversidade inerente à espécie humana, 

busca perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos os 

estudantes que apresentam alguma necessidade especial, em salas de aulas 

comuns, em um sistema regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal de todos. 
 

Essa prática pedagógica coletiva, dinâmica e flexível requer mudanças 

significativas na estrutura e no funcionamento das escola, na formação humana dos 

docentes e nas relações família-escola. Com força transformadora, a educação 

inclusiva aponta para uma sociedade inclusiva.  
 

Os estudantes com necessidades educacionais especiais são atendidos pela 

Sala de Recursos do Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília, por que não 

possuímos Sala de Recursos em nossa escola. 
 
 
 

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

(OBMEP) 

 
- Envolvimento de todos os estudantes e docentes da escola. 

 
- Preparação dos estudantes pelos docentes de matemática que utilizam os 

exercícios do site e do livro suporte, enviado pela coordenação da Olimpíada. 
  

- A menção obtida na primeira fase é valorizada pelo docente. 
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- A escola, quando o estudante passa para a segunda fase, faz um trabalho de 

convencimento para que o mesmo participe integralmente da Olimpíada. 
 

- Premiação com solenidade na escola. 

 
    CULTURA DA PAZ 

 Com o objetivo de promover a cultura da paz, a equipe pedagógica, direção, 

orientação educacional e docentes organizara rodas de conversas, trouxe palestrantes 

para conversar com os estudantes sobre violência e uso de drogas, cultura da paz e 

desenvolvemos também o projeto contra o bullying na escola. 

 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM A COMUNIDADE ESCOLAR/DIA LETIVO 

TEMÁTICO 

 
 

Com a participação de toda a comunidade escolar, o Dia Letivo Temático tem 

por objetivo proporcionar um momento não só de avaliação e reflexão de como 

desenvolver da melhor forma possível e com as ferramentas pedagógicas que 

possuímos, um ensino de qualidade e uma educação para a vida efetiva. 
 

Num primeiro momento toda a comunidade escolar pode discutir sobre suas 

expectativas com relação ao desempenho da escola e o que fazer para melhorar 

esse desempenho. Gráficos de rendimento auxiliam nessa discussão. 
 

O projeto interventivo, o programa de dependência, o acompanhamento dos 

estudantes que não estejam avançando nas aprendizagens são ferramentas 

propostas durante a avaliação para que se alcance os objetivos almejados por todos 

visando um melhor desempenho dos estudantes. 
 

Houve também apresentação do Projeto Político Pedagógico da Escola, que 

passará por constante revisão e avaliação pela comunidade escolar. 
 

Em um segundo momento, aqueles pais e/ou responsáveis que não puderam 

comparecer à reunião de pais do bimestre, são convocados a participar de uma 

reunião com os docentes, coordenadores e a equipe gestora para tentar sanar 

quaisquer dificuldades de aprendizagem que houver e principalmente, com o 

objetivo de trazer os pais dos estudantes que apresentam problemas de 

aprendizagem à escola. Acreditamos que a parceria escola/comunidade é a principal 

ferramenta para uma educação de qualidade. 

 

RELAÇÃO ESCOLA X COMUNIDADE 
 

A unidade de Ensino acredita que o bom desempenho do estudante, tanto no 
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aspecto social quanto no desempenho ensino-apredizagem se dá com a parceria entre 

todos os envolvidos no processo, estudantes, pais, docentes, gestores e vizinhança. 

Portanto existe uma busca incessante por harmonia e momentos de interação. 

Os projetos são pensados de forma a contagiar a todos, fazendo com que 

sintam pertencentes àquele espaço, proporcionando um espaço prazeroso, ouvindo os 

estudantes, os pais, professores e demais funcionários. Todos tem oportunidade de 

manifestação. 

As atividades extraclasse (encontro entre a escola e a família para discutir o 

empenho pedagógico do estudante, páscoa, semana de educação para a vida, semana 

de conscientização sobre o uso sustentável da água, palestras: bullyng, drogas, 

convivência escolar, alimentação saudável, inclusão, consciência negra e outros, dia da 

família, gincana, jogos interclasses e premiação da gincana são pensadas e planejadas 

com o objetivo de integrar e estreitar as relações entre toda a comunidade escolar.  

Portanto existe uma busca incessante por harmonia e momentos de interação em prol 

de uma comunidade escolar preocupada com uma educação pública de qualidade que 

demonstre bons resultados de aprendizagem atrelada a uma formação cidadã, justa e 

solidária. 

 

ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR 

SALA DE RECURSOS 

 

 

A inclusão educacional é um conceito que ainda apresenta diversos olhares, 

diversas formas de intervenção.  A SEDF entende que é preciso uma atenção mais 

apurada para pessoas com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e 

Altas Habilidades (AH). Segundo a LDB, a educação especial é uma modalidade 

oferecida a estudantes com necessidades educacionais especiais, de modo a 

oportunizar condições favoráveis à sua aprendizagem, desenvolvimento e participação 

social autônoma e cidadã. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) define como seu público os estudantes com 

deficiência (s), Transtorno Global do desenvolvimento (TGD) e com Altas 

Habilidades/Superdotação. Nas últimas décadas, os sistemas de ensino vêm 

promovendo ações que buscam a oferta de uma educação pública de qualidade social 

para essa população especifica, preferencialmente na rede regular de ensino. A 

educação especial, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, 
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oferece, no Atendimento Educacional Especializado, meios, recursos e processos, 

configurando um serviço que visa “identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para plena participação dos 

estudantes, considerando suas necessidades especificas” (BRASIL, 2008, p.21).  na 

SEDF, o Atendimento Educacional Especializado  é  realizado nas salas de 

recursos, conforme definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), como um serviço de natureza 

pedagógica, conduzido por professor especializado, que suplementa (no caso de 

estudantes com Altas Habilidades/ Superdotação) e complementa (para estudantes 

com deficiência e TGD) as orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns 

em todas as etapas e modalidades da educação básica. 

Entretanto, em 2022 a Unidade de Ensino não conta ainda com atendimento da 

sala de recursos. Levando em conta a necessidade de estratégias pedagógicas 

diferenciadas/adaptadas para os estudantes que seriam atendidos pela referida sala, a 

adequação curricular está sendo acompanhada pela equipe pedagógica - ainda que 

esta não possua profissional habilitado para tal função. 

 

SALA DE LEITURA 

 

O CEF 01 de Brasília não disponibiliza sala de leitura por não haver espaço 

físico, nem profissional designado pela SEDF para tal função. Contudo, para despertar 

e incentivar hábitos de leituras nos nossos estudantes, mantemos uma ampla estante 

de obras, promovendo momentos de leitura. Essa estante de obras também serve de 

apoio e empréstimo aos estudantes que queiram livros para leitura em casa. 

Disponibilizamos também vários sites de domínio público para que os 

estudantes tenham e possam acessar de forma a não perderem a rotina de leitura. 

Além disso, nas aulas de língua portuguesa, os docentes tem se preocupado com 

essas ações, priorizando momentos pedagógicos que incentivem a leitura. 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

O CEF 01 de Brasília possui um Laboratório de Informática. No entanto, não 

há profissional designado pela SEEDF para tal função. A  manutenção e substituição 

das máquinas oneram muito a U.E. Contudo, os professores regentes utilizam o 

Laboratório de Informática conforme a demanda de cada disciplina. 

 



74 
 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) 

Pedagogo(a) - O Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da Unidade 

Escolar, incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da 

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

objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127., a atuação do Pedagogo-Orientador 

Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada e integrada à 

Proposta Pedagógica da Unidade Escolar, visando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, 

criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar, exercendo sua 

cidadania com responsabilidade. (2019, p.59). 

 

PROJETO INTERVENTIVO 
 
 

Cabe à escola detectar as dificuldades apresentadas pela turma/estudantes, 

buscando a imediata recuperação do rendimento dos estudantes nos componentes 

curriculares e para isso, contamos com a prova Diagnóstica da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal, da Avaliação Diagnóstica no início do ano letivo e de momentos de 

avaliação institucional como o Conselho de Classe. 
 

O projeto deve ser aplicado sempre que houver necessidade para que não 

ocorra prejuízo na formação didática do estudante. 

Ele pode ser realizado em sala de aula ou em turno contrário de acordo com 

a necessidade da turma/estudante. 

Diante de nossas perspectivas, salientamos que nossa proposta baseia-se 

em uma avaliação qualitativa, empregando nossos esforços para que os estudantes 

consigam assimilar, guardar e utilizar os conhecimentos em benefício próprio e para 

seus próximos, de forma consciente e engajada é uma constante, evitando-se a todo o 

custo uma aprovação onde os conhecimentos propostos não tenham sido alcançados. 

 
 
10 – AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: 
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS  
 
 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília tem como objetivo 

oferecer uma educação de qualidade. 
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Salientamos que a qualidade por nós defendida “não se baseia apenas no 

aumento da maturidade intelectual, pautada simplesmente na aprendizagem de 

conhecimentos específicos – científicos.”7 Buscamos, também, desenvolver em 

nossa comunidade a qualidade de uma educação voltada para a formação de 

estudantes cidadãos, participativos, engajados, independentes, responsáveis 

consigo e com os outros. Capazes de compreender e respeitar a pluralidade que se 

apresenta em nosso meio, além de participar ativamente das transformações sociais 

e culturais que se fazem presentes em nosso mundo globalizado. 
 

Diante de tal afirmação não acreditamos em uma avaliação excludente e 

finalista. Acreditamos sim em uma avaliação pautada na diversidade de 

possibilidades onde nossos estudantes sejam avaliados de forma global, 

sistematizada, respeitando a individualidade e os conhecimentos já adquiridos. 

Possibilitando assim uma avaliação comprometida e atualizada com as novas 

propostas que se fazem presentes. 
 

Tendo as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem 

para a Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

como um dos nossos norteadores nos processos avaliativos, almejamos possibilitar 

aos nossos estudantes uma avaliação responsável e possuidora de um caráter 

eclético e dinâmico, onde o sucesso de nossos estudantes seja o foco principal. 

 Levando em consideração também as avaliações em larga escala como a 

Prova Brasil e Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) que são 

avaliações diagnósticas do trabalho desenvolvido pelas escolas afim de trazer 

informações socioeconômicas dos alunos e do corpo docente. Essas avaliações nos 

ajudam a investigar se os objetivos de aprendizagem propostos para cada ano estão 

sendo alcançados e se é necessário alguma intervenção pedagógica no decorrer do 

processo. O IDEB da nossa escola nos mostra que estamos no caminho certo e 

sempre podemos melhorar. 

Acreditando em uma avaliação formativa, recorremos às Diretrizes de 

Avaliação que nos informa: 

 

A avaliação formativa busca evidências de aprendizagens por 
meio de instrumentos e procedimentos variados, não sendo 
aceita uma única forma como critério de aprovação ou 
reprovação. Pesquisas, relatórios, questionários, testes ou 
provas interdisciplinares e contextualizada, entrevistas,  
dramatizações, dentre outros, são exemplos de  
instrumentos/procedimentos que, inter-relacionados, 
caracterizam a avaliação formativa. 

 

 
Seguindo também as Diretrizes de Avaliação reforçamos que: 
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 No caso de serem adotados testes ou provas como instrumentos de avaliação, 

o valor a estes atribuídos não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da 

nota final de cada bimestre, assim sendo: 

 Até 5,0 pontos – provas: 

 5,0 pontos ou mais – procedimentos/instrumentos de 

avaliação variados, além de provas 

 Está garantida a progressão continuada dos estudantes no início dos Blocos I 

e II, (6º e 8º anos), para o 7º e 9º anos. 

 Será aprovado o estudante que obtiver média final igual ou superior a 5,0 

(cinco) em cada componente curricular no final do Bloco I e II (7º e 9º anos) e 

frequência mínima de 75% (setenta por cinco) do total de horas letivas 

trabalhadas no ano. 

 Os projetos Interdisciplinares não podem reter os estudantes nos anos finais 

dos Blocos I e II; 

 É direito do estudante e dever da Instituição aplicar a Dependência. 

 O estudante para ter direito à Dependência deve ficar abaixo da média 

exigida para aprovação pela Secretaria de Estado de Educação do DF (média 

5,0) em até dois componentes curriculares ao final do ano letivo, no final do 

Bloco I. 

 No decorrer do ano subsequente o docente acompanha o progresso do 

estudante através de atividades de estudo dirigido, trabalhos e avaliações. 

 Cabe também à família acompanhar o processo progresso do estudante junto 

à escola. 

 Estudantes retidos em razão de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) do total de horas letivas não tem direito ao regime de dependência. 

 

Orientados também pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de 

Educação Básica que traz em seu texto Indagações sobre Currículo: Currículo e 

Avaliação, que nos informa ser a avaliação formativa: 

A avaliação formativa é aquela em que o professor está atento 
aos processos e às aprendizagens de seus estudantes. O 
professor não avalia com o propósito de dar uma nota, pois 
dentro de uma lógica formativa, a nota é uma decorrência do 
processo e não seu fim último. O professor entende que a 
avaliação é essencial para dar prosseguimento aos percursos 
de aprendizagem. Continuamente, ela faz parte do cotidiano 
das tarefas propostas, das observações atentas do professor, 
das práticas de sala de aula. Por fim podemos dizer que a 
avaliação formativa é aquela que orienta os estudantes para a 
realização de seus trabalhos e de suas aprendizagens, 

 



77 
 

ajudando-os a localizar suas dificuldades e suas 
potencialidades, redirecionando-os em seus percursos. 

 

Ressaltamos que a elaboração de um instrumento de avaliação ainda deverá 

levar em consideração alguns aspectos importantes: 

 
a) a linguagem a ser utilizada: clara, esclarecedora, objetiva; 

 
b) o caráter interventivo; 

 
c) a contextualização daquilo que se investiga;  

 
d) o conteúdo deve ser significativo; 

 
e) estar coerente com o objetivo de aprendizagem. 

 
 
Acrescentamos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional 

 
que recomenda às escolas de ensino fundamental, em seu artigo 24: 
 

 
“V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes 
critérios:  
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 
estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 
eventuais provas finais...”  

 

A Unidade de Ensino propõe para o ano letivo de 2021 além das estratégias 

de intervenção pedagógica propostas nas Diretrizes Pedagógicas Para Organização 

escolar do 3º Ciclo, realizadas pelos docentes em sala de aula, projeto interventivo 

como estratégia para sanar as necessidades de aprendizagem do estudante 

diagnosticadas no início do ano letivo e durante todo o processo de aprendizagem, 

sempre que se fizer necessário. 

 
 

CONSELHO DE CLASSE:  

 

O Conselho de Classe é o momento de compartilhar as preocupações de toda 

a comunidade escolar com o processo de ensino aprendizagem. Tendo como pontos 

principais a troca de experiências, a reflexão sobre a aprendizagem dos estudantes, 

a prática e os resultados das estratégias de ensino. 
 

Seu objetivo é favorecer uma avaliação mais completa do estudante e do 

próprio trabalho docente, proporcionando um espaço de reflexão sobre o trabalho 

que está sendo realizado e possibilitando a tomada de decisões para um novo fazer 

pedagógico, favorecendo mudanças para estratégias mais adequadas à 

aprendizagem de cada estudante. 
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Assim, os participantes podem desconstruir e reconstruir sua prática face aos 

objetivos e critérios estabelecidos permitindo: 

 Viabilizar uma avaliação mais eficaz 

 Melhorar a compreensão dos fatos, decorrente da exposição de diversos pontos 

de vista; 

 Analisar o currículo; 

 Avaliar os resultados das estratégias/intervenções utilizadas; 

 Favorecer a integração entre docentes; 

 Tomar decisões em grupo, visando a melhoria do ensino-aprendizagem. 

O Conselho de Classe no CEF 01 de Brasília acontece nas coordenações 

pedagógicas, ao final de cada bimestre letivo, constituindo um espaço para 

avaliação numa perspectiva crítica, do qual podem participar diretora, vice-diretora, 

supervisora, coordenador pedagógico, docentes, orientador educacional, equipe 

psico-pedagógica, representantes dos pais e estudantes. 
 

Cabe ressaltar que toda a dinâmica na realização do Conselho de Classe da 

instituição é pautada nas normas estabelecidas pelo Regimento Interno da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, conforme explicitado a seguir: 
 

Art. 20 - O Conselho de Classe pode ser participativo com a presença de todos 

os estudantes e docentes de uma mesma turma, bem como dos pais ou 

responsáveis. 
 

Art. 21 - Compete ao conselho de Classe ou à Comissão de Docentes: 
 

I – acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem dos 

estudantes; 

II – analisar o rendimento escolar dos estudantes, a partir dos resultados da 

avaliação formativa, contínua e cumulativa do seu desempenho; 
 

III – propor alternativas que visem o melhor ajustamento dos estudantes com 

dificuldades evidenciadas; 
 

IV – definir ações que visem a adequação dos métodos e técnicas didáticas 

ao desenvolvimento das competências e habilidades previstas no respectivo 

currículo; 
 

V – sugerir procedimentos para resolução dos problemas evidenciados no 

processo de aprendizagem dos estudantes que apresentem dificuldades; 
 

VI – discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar e de recursos 

interpostos; 
 

VII  –  deliberar  sobre  os  casos  de  aprovação,  reprovação  e  avanço  de 
 

estudos. 
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Parágrafo Único – As deliberações emanadas do Conselho de Classe ou da 

Comissão de Docentes devem estar de acordo com o Regimento Escolar e demais 

dispositivos legais pertinentes. 

Art. 22 – O Conselho de Classe ou a Comissão de Docentes reúne-se, 

ordinariamente, ao final de cada bimestre, após a recuperação final, ou em outras 

ocasiões conforme a organização do curso, podendo ser convocado, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 
 

Art. 23 – O Conselho de Classe e a Comissão de Docentes, presididos pelo 

Diretor ou seu representante, são secretariados por um de seus membros, indicado 

por seus pares, que lavrará competente ata em livro próprio. 
 

Parágrafo Único – A decisão de aprovação do estudante pelo Conselho de 

Classe ou pela Comissão de Docentes, discordante do parecer do docente, é 

registrada em ata e no diário de classe, nas informações complementares, 

preservando-se nesse documento o registro anteriormente efetuado pelo docente. 
 

O Conselho de Classe é referendado nas Diretrizes Pedagógicas de 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, esta nos informa que: 

 
O objetivo primordial do Conselho de Classe é acompanhar e 
avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem. 
Posto isso, pode-se afirmar que o conselho de Classe é, por 
excelência, o espaço aglutinador dos processos escolares de 
construção coletiva de aprendizagem.  
O Conselho de Classe guarda em si a possibilidade de articular 
os diversos segmentos da escola e tem por objeto de estudo o 
processo de ensino, que é o eixo central em torno da qual se 
desenvolve o processo de trabalho escolar (DALBEN, 1996, 
p.16).  
Assim, por meio da ação coletiva, reavaliam-se, dinamizam-se  
e fortalecem-se os processos escolares promovendo o avanço 
dos atos de ensinar e aprender, aqui compreendidos como 
processos inerentes e indissociáveis da produção do saber 
humano. 

 

Portanto, o conselho de classe, enquanto instrumento de avaliação, requer 

dos envolvidos uma observação contínua dos estudantes, permitindo que a equipe 

escolar procure novos caminhos e estabeleça ações alternativas para garantir um 

ensino de qualidade e, em última análise, o cumprimento da própria função social da 

escola. 
 

Com a intenção de proporcionar aos responsáveis um maior contato com o 

corpo docente, e com as ações desenvolvidas no espaço escola, a Coordenação 

responsável busca, entre outros, sanar as dificuldades apresentadas por nossos 

estudantes. 
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REUNIÃO DE PAIS – FAMÍLIA NA ESCOLA 
 
 

O objetivo da reunião de pais é informar os responsáveis sobre a vida escolar 

do estudante, promover a parceria entre família e escola, buscando maior 

participação de toda a comunidade escolar no processo de ensino aprendizagem. 
 

Acontecem, no ensino remoto uma vez ao mês, nos sábados letivos, ao final 

de cada bimestre e/ou conforme as necessidades apresentadas pela comunidade 

escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

RECUPERAÇÃO CONTÍNUA 
 
 

Tem por objetivo superar as dificuldades acumuladas pelos estudantes no seu 

dia a dia. Cabe ao docente detectar essas dificuldades e agir de forma imediata no 

processo de progressão continuada desses estudantes. 
 

Os procedimentos adotados serão os seguintes: 

 Orientação na reformulação das atividades desenvolvidas no decorrer das 

aulas. 

 Propor pesquisas sobre temas em que o estudante apresentou dificuldades. 

 Reestruturar as atividades aplicadas buscando a aprendizagem do estudante. 

 Buscar o apoio da família para que juntos possamos incentivar o estudante na 

superação de suas dificuldades. 

 

 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
  

No Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília  as práticas pedagógicas 

e sociais são constantemente debatidas, formando o senso de uma avaliação 

democrática e formativa e consequentemente o sentido de pertencimento e 

responsabilidade com a realidade educacional. Por meio da discussão e diálogo  

coletivos reorientamos o trabalho educativo, pois fornecem subsídios para a  adoção 

de melhorias, novas estratégias  e tomada de decisões no sentido de formar uma 

comunidade escolar mais integrada. Não vislumbramos outra forma que não seja o 

trabalho coletivo para construir instrumentos que possibilitem um acompanhamento 
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sistemático de nosso trabalho.,  como meio de alcançarmos uma escola de 

excelência de  ESCOLA PÙBLICA QUE CUMPRE A FUNÇÂO SOCIAL  em todos os 

sentidos e anseios de uma sociedade justa e fraterna. 

Somos conscientes que muitas ações não dependem, exclusivamente, da 

Instituição Educacional, mas acreditamos que a construção coletiva e a avaliação 

permanente das práticas vivenciadas na escola amenizam as disfunções que se 

apresentarem no decorrer do ano letivo de 2022. 
 

Para o início do ano letivo de 2022, apresentamos as seguintes 

características, tomando por base o questionário diagnóstico realizado com toda a 

comunidade escolar: dificuldade de adaptação à rotina escolar, após quase dois 

anos sem frequentarem o ambiente escolar (pedagogicamente e socialmente), 

dificuldade de relacionamento, defasagem de conteúdo por conta da pandemia e a 

necessidade de uma adequação curricular como forma de recomposição curricular.  

a disponibilidade das famílias para acompanhar os estudantes em casa em suas 

dificuldades relacionadas às diferentes áreas de conhecimento. Para entendermos 

esse contexto e refletirmos nossa prática, estudar e propor novos projetos que 

servirão de base para o planejamento estratégico da escola, segue o resultado dos 

questionários, em gráficos, a partir do questionário de Autoavalição ou de Avaliação 

Institucional Interna, que foram criados no Google Forms, adequado aos objetivos já 

apresentados por esta pela U.E., e disponibilizados à comunidade escolar com 

ampla divulgação 
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11 - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Pedagógica 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Promover reuniões para 
acompanhamento do 
desempenho pedagógico 

*Envolver 100% 
dos docentes nas 
atividades a  fim 
de trabalhar a 
interdisplinarida
de 

*Apresentar os objetivos 
propostos para cada 
disciplina e compará-los 
com os gráficos de 
rendimento 
*Projeto da Prova 
Interdisciplinar 

*Encontros 
mensais na 
Coordenação 
Coletiva 

*Equipe 
Gestora 
Coordenador 
Pedagógico 
Docentes e 
Apoio 
pedagógico 

Ano letivo de 2022 

*Reduzir a  reprovação *Aceitar um 
índice de 5% de 
reprovação 

*Ações 
interventivas; 
*Projeto 
Interventivo; 
*Reagrupamento extra 
classe em turno contrário. 

*Reuniões 
mensais e nas 
Coordenação 
Coletiva 

*Supervisor e  
Coordenador 
Pedagógico 

Ano letivo de  2022 

*Incentivar os estudantes a 
formarem grupos de estudos 

*Reduzir as 
dificuldades de 
aprendizagem, 
especificamente leitura, 
cálculo e interpretação 
em 80% em relação ao 
ano letivo de2020. 

*Disponibilizar espaços 
físicos no turno contrário 
ao das aulas para os 
estudantes se encontrarem 
em grupo de  estudos; 
*Promover momentos de 
de leitura   para toda a 
instituição como forma 
de *incentivar os 
estudantes;  
*Incentivar o 
cumprimento de 
tarefas de casa. 

*Roda de 
conversa, 
quinzenalmente 
com os 
estudantes 
envolvidos. 

*Supervisor; 
Coordenadores   
Pedagógicos e  
Docentes 

Ano letivode  2022. 

*Organizar encontros com 
profissionais  das áreas de saúde 
e segurança  

*Reduzir em  95%  o 
número de estudantes 
que  utilizem  algum tipo 
de drogas 

*Conscientizar os 
estudantes sobre os 
diversos tipos 
 

*Oficinas   
temáticas; 
*Palestras; 

*Equipe Gestora; 
*Coordenador 
Pedagógico 

Ano Letivo de 2022. 
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 *Reduzir em 95% o 
número de  estudantes 
que seautomutilam. 

de doenças 
sexualmente 
transmissíveis, 
gravidez na 
adolescência; 
suicídio e 
automutilação; 
*Conscientizar 
os estudantes 
sobre a  
importância da 
vida, sobre amar 
a si próprio e ao 
próximo; 
*Conscientizar 
os estudantes 
sobre a 
importância da 
boa convivência. 

- Debates. Apoio 
Pedagógico; 
Docentes. 

Ano Letivo de 2022. 

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Resultados Educacionais 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Acompanhar 
sistematicamente a 
frequência dos 
estudantes. 

*Reduzir as faltas 
injustificadas em 
95%; 
*Melhorar o 
desempenho escolar 
nas áreas de 
conhecimento. 

*Monitoramento 
constante das 
carteirinhas de  
acesso; 
*Acompanhamentos 
dos diários declasse; 
*Conscientização dos 
responsáveis, por meio 
de comunicados sobre 
a importância da 
assiduidade  àsaulas. 
*Cumprimento do 
Regimento Escolar 
da SEDF. 

*Comparar a 
frequência dos 
estudantes, 
semanalmente. 

*Equipe Gestora; 
*Coordenador 
Pedagógico; 
*Orientador 
Educacional; 
*Docentes. 

*Ano Letivo de 2022. 
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*Ampliar e monitorar 
os instrumentos de 
avaliação 

*Reduzir em 80% o 
número de estudantes 
com desempenho 
abaixo da média nas 
diversas avaliações. 

*Quantificar o 
número de estudantes 
que não alcançaram 
os objetivos 
propostos nas 
diversas avaliações; 
*Identificar o que os 
estudantes ainda 
precisam aprender para 
embasar o 
planejamento de 
projetos eatividades; 
*Refletir sobre os 
resultados e averiguar 
os fatores que 
impactaram 
naquelesresultados; 
*Analisar as 
estratégias formativas 
necessárias para que o 
corpo docente se 
capacite e consiga 
atender os 
estudantes  que 
ainda não 
atingiram os 
objetivos; 
*Organizar gráficos de 
rendimento das 
avaliações como forma 
de comparar os 
objetivos alcançados e 
não alcançados. 

*Reuniões quinzenais 
para discutir e 
construir estratégias 
de apoio aos docentes 
e estudantes. 

*Supervisor; 
*Coordenador 
Pedagógico; 
*Orientador 
Pedagógico. 

*Ano Letivo de 2022 

*Manter o índice  do 
IDEB 

*Dar  continuidade a 
todas as ações 
pedagógicas e sociais 
desenvolvidas na Unidade 
de Ensino, possibilitando 
100% de envolvimento da 
comunidade escolar para  

*Trabalhar com os 
alunos os objetivos de 
aprendizagem propostos 
pela secretaria de 
educação. 

*Reuniões semanais de 
coodenação  

*Equipe Gestora; 
*Coordenador 
Pedagógico; 
*Orientador 
Educacional; 
*Docentes. 

*Ano Letivo de 2022. 
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índice no IDEB. 
*Monitoramento 
frequente da teoria e 
prática em sala de aula; 
*Intervenções 
pedagógicas diante das 
dificuldades de   decorrer 
do ano letivo de 2019 
*Auxílio psicopedagógico 
ao Corpo docente; 
*Envolvimento constante 
da Orientação 
Educacional no cotidiano 
dos  estudantes 

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Participativa 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Promover a participação 
dos representantes e vice 
representantes nos 
Conselhos de Classe 

*Fortalecer em 100% a 
integração entre equipe 
gestora, coordenação 
pedagógica, docentes, 
orientação educacional, 
pais e estudantes 

*Conscientizar os 
estudantes, por meio da 
orientação educacional a 
importância da 
participação ativa em 
todas as atividades 
promovidas pela escola. 
*Convidar os 
representantes e vice 
representantes de turmas 
para participarem dos 
Conselhos de Classe. 

*Reuniões bimestrais 
para analisar a 
receptividade dos 
demais estudantes das 
turmas em relação ao 
Conselho de Classe. 

*Equipe Gestora; 
*Orientação 
*Educacional; 
*Coordenador 
Pedagógico; 
*Docentes; 
*Estudantes. 
*Conselhos de Classe 
bimestrais e outros que se 
fizerem necessários 

*Ano Letivo de 2022. 

*Estimular a parceria 
entre escola e família 

*Aumentar em 80% a 
participação dos pais nas 
atividades lúdico 
pedagógica e nas 
reuniões de pais. 

*Conscientizar os pais 
sobre a importância na 
vida escolar dos filhos 
como  forma de fortalecer   
acesso, a permanência e a 
formação   
integral dos mesmos. 

*Registros em atas de 
todas as atividades e 
comparecimento dos pais 
como forma de 
comparar  
as siduidade. 

*Equipe Gestora; 
*Coordenador 
Pedagógico; 
*Orientação Educacional; 
*Docentes;    
*Pais; 
*Estudantes. 

*Ano Letivo de 2022. 
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DIMENSÕES DE GESTÃO: De Pessoas 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Garantir a formação 
continuada aos 
docentes e demais 
servidores da Unidade 
de Ensino. 

*Aumentar em 80% a 
participação nos cursos 
ofertados pela EAPE e 
outras instituições 
credenciadas à SEDF. 

*Incentivar 
A participação de 
todos em cursos de 
formação continuada, 
apresentando e 
construindo conceitos 
sobre a importância 
para a rotina em sala 
de aula e crescimento 
acadêmico dos 
participantes. 

*Reuniões 
quinzenais nas 
coordenações 
coletivas. 

*Equipe Gestora *Ano Letivo de 2022. 

*Garantir ampla 
integração entre os 
estudantes por meio 
dos eventos culturais. 

*Reduzir as ocorrências 
de desentendimentos 
entre os estudantes em 
80% em relação ao ano 
letivo de 2019. 

*Promover gincana 
escolar, palestras sobre 
convivência 
harmoniosa e 
respeitosa, jogos 
interclasse, passeios 
lúdico pedagógicos. 

*Comparar as 
ocorrências entre os 
anos anteriores e 
discutir os resultados 
com toda a 
comunidade escolar; 

*Equipe Gestora; 
*Coordenador 
Pedagógico; 
*Docentes; 
*Orientadora 
Educacional; 
*Estudantes; 
*Pais. 

*Ano Letivo de 2022. 

*Discutir e divulgar o 
Projeto Pedagógico à 
toda Comunidade 
Escolar 

*Envolver 100% da 
comunidade escolar na 
discussão, 
implementação e 
divulgação da Proposta 
Pedagógico 

*Convocar toda a 
Comunidade Escolar 
para discutirem a 
Proposta Pedagógica; 
*Convocar toda a 
Comunidade Escolar e 
apresentar a Proposta 
Pedagógica, 
garantindo espaço para 
novas discussõese 
alterações 

*Promover Reuniões 
semanais com toda a 
comunidade escolar 
para as discussões 
iniciais e após, 
reuniões bimestrais 
para avaliar a efetiva 
implementação. 

*Equipe Gestora *Ano letivo de 2022 
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DIMENSÕES DE GESTÃO: Financeira 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Manter a correta e 
eficaz aplicação das 
verbas públicas 
(PDAF e PDDE), 
conforme estabelecido 
em lei, atendendo à 
Ata de Prioridades; 
*Manter a regularidade 
e eficiência das 
prestações de contas 
das verbas públicas, 
conforme exigido 
porlei. 

*Executar 100% dos 
recursos financeiros 
destinados à 
Unidade de Ensino. 
*Cumprir 
rigorosamente o prazo 
exigidos para as 
prestações de contas 
das verbas públicas 
(PDAF e PDDE). 

*Elaborar, juntamente 
com a comunidade 
escolar a ata de 
prioridades para a 
execução das verbas 
públicas (PDAF e 
PDDE) 
*Submeter à aprovação 
do Conselho Escolar e à 
APM 
prestação de Contas 
das verbas públicas 
(PDAF e PDDE). 
Encerrar toda as 
prestações de contas 
Das verbas públicas 
(PDAFe 
PDDE) nas datas 
estabelecidas pela 
SEDF. 

*Reuniões a serem 
agendadas quando 
houver repasse das 
verbas para a Unidade 
de ensino, definindo 
assim as prioridades e 
destinação; 
*Reuniões com o 
Conselho Escolar, 
APM e comunidade 
escolar, a cada 
quadrimestre para a 
apresentação das 
prestações de contas 
das verbas públicas 
(PDAF e P PDDE). 
*Reuniões a cada 
quadrimestre para 
analisar o cumprimento 
dos prazos. 

*Equipe Gestora. *Ano Letivo de 2022. 

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Administrativa 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
*Manter organizado e 
atualizado o serviço 
de escrituração 
escolar 

*Envolver todos os 
servidores da Unidade de 
Ensino na colaboração 
aos serviços de 
secretaria, uma vez que 
possui apenas um 
servidor-a chefe 
desecretaria 
para desempenhar todas as 
atividades. 

*Coordenar, 
orientar, auxiliar e 
incentivar o trabalho 
administrativo. 

*Reuniões 
mensais para 
avaliar a 
manutenção do 
serviço. 

*Equipe Gestora; 
*Chefe de Secretaria. 

*Ano Letivo de 2022 
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*Manter em bom 
estado de conservação 
a infra estrutura da 
Unidade de Ensino 

*Envolver 100% 
da Comunidade 
Escolar. 

*Orientar, 
coordenar e 
conscientizar toda a 
comunidade escolar 
sobre a importância 
de estudar em um 
ambiente 
prazeroso e 
harmonioso, 

*Reuniões mensais 
para analisar e 
avaliar o 
envolvimento de 
toda a comunidade 
escolar no cuidado 
com o 
ambiente 
educacional. 

*Equipe Gestora; 
*Coordenador 
Pedagógico; 
*Docentes; 
*Estudantes; 
*Pais; 
*Servidores. 

*Ano Letivo de 2022. 
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12 - PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 
 
 

Além do planejamento pedagógico, realizado durante o dia letivo temático, também 

ocorre o momento de acompanhamento e avaliação dos projetos pela comunidade escolar. 

A equipe gestora, docentes, auxiliares de ensino e estudantes reúnem-se para avaliar se os 

projetos estão sendo aplicados, o que não está dando certo e como proceder para que 

sejam efetivamente realizados. 
 

Nesses momentos há também a oportunidade de reavaliá-los, a fim de melhor 

adequá-los às demandas que, por ventura surjam durante o ano letivo. Para que estes 

momentos ocorram, é feito a leitura de textos norteadores, gráficos e tabelas de rendimento, 

a observação dos projetos desenvolvidos pelos docentes, como estudantes e docentes tem 

desenvolvidos os projetos e se estes estão chegando ao objetivo proposto. 

 Novas propostas podem surgir e para isso é necessária uma nova reflexão e 

ampliação das dos objetivos que permeiem a formação de estudantes críticos, criativos, 

preparados para uma sociedade que busca o conhecimento, a diversidade e a igualdade. 
 

As coordenações pedagógicas também são momentos em que a equipe gestora e os 

docentes podem colocar de forma menos sucinta, as necessidades de cada um dentro de 

cada projeto e das disciplinas de conhecimento, assim como das necessidades e demandas 

dos estudantes de forma individualizada, neste momento pais e estudantes são ouvidos e 

um diálogo entre equipe gestora, docentes, pais e estudantes é fundamental. 
 

Sempre que necessário, ocorrem reuniões onde pais e estudantes, diante de uma 

demanda específica, são convocados para que todos possam trocar experiências, refletir 

sobre questões que possam interferir na realização dos objetivos propostos e como 

proceder para que possam ser solucionados da melhor forma possível. De forma coletiva ou 

individualizada, a escola diante da individualidade do estudante e de sua coletividade como 

cidadão, procura articular demandas e solucionar problemas em diferentes momentos, 

respeitando a especificidade de casa caso. 

 

PLANO PARA A CULTURA DA PAZ 

 O plano de ação para a cultura da paz está amparado pelo Projeto bullying e cultura da paz e 

nas diversas palestras trazidas pela escola para promover a paz e bem estar social. 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Justificativa 
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Considerando a necessidade de desenvolvimento do currículo da escola, da organização, 

coordenação e implementação de uma melhor qualidade no processo ensino e aprendizagem, 

se faz necessário o trabalho do professor coordenador pedagógico na escola. Este plano tem a 

função de coordenar, colaborar, avaliar e orientar as atividades pedagógicas, colaborando com 

a atuação da supervisão pedagógica, direção, área administrativa, corpo docente e discente da 

escola. 

 

Objetivo 

 

Coordenar o trabalho pedagógico no CEF 01 de Brasília e auxiliar a direção 

buscando sempre aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Ações 

 

 Viabilizar com os professores, o estudo e elaboração da Projeto Pedagógico, dos 

Objetivos Curriculares Escolar e do Regimento Interno da Escola; 

 Orientar a comunidade escolar na construção do processo pedagógico, de forma 

democrática; 

 Participar e organizar, junto à direção, da elaboração do trabalho pedagógico escolar, 

na perspectiva da função social e a especificidade desta escola; Coordenar a 

construção coletiva e a efetivação da proposta pedagógica curricular do 

estabelecimento de ensino, a partir das políticas educacionais da SEED e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Estaduais; 

 Orientar o processo de elaboração dos Planos de Trabalho Docente junto ao coletivo 

de professores do estabelecimento de ensino; 

 Acompanhar o trabalho docente, quanto às reposições de horas aula aos discentes; 

 Promover e coordenar reuniões pedagógicas e grupos de estudo para reflexão e 

aprofundamento de temas relativos ao trabalho pedagógico visando à elaboração de 

propostas de intervenção para a qualidade de ensino para todos; 

 Organizar, junto à direção da escola, a realização dos Conselhos de Classe sobre o 

trabalho pedagógico desenvolvido no estabelecimento de ensino; 

 Acompanhar a elaboração e coordenar a implantação de propostas de intervenção 

definidas por decisões do Conselho de Classe; 

 Dar suporte para o aperfeiçoamento metodológico prático e teórico do corpo docente 

da escola, promovendo estudos sistemáticos, trocas de experiência e debates; 
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 Organizar as coordenações pedagógicas dos professores do estabelecimento de 

ensino, de forma a garantir que esse espaço-tempo seja de efetivo trabalho pedagógico; 

 Analisar os dados do aproveitamento escolar de maneira a promover um processo de 

reflexão sobre esses dados, junto à comunidade escolar, com vistas a promover a 

aprendizagem dos estudantes; 

 Coordenar a definir critérios para aquisição e seleção de materiais, equipamentos 

e/ou livros de uso didático-pedagógico; 

 Colaborar com a direção na distribuição das aulas, conforme orientação da SEEDF; 

 Acompanhar e orientar os educadores sociais quanto às atividades a serem 

desenvolvidas no estabelecimento de ensino; 

 Promover a construção de estratégias pedagógicas de superação de todas as formas 

de violência, preconceito, discriminação e exclusão social; 

 Coordenar a análise de projetos a serem inseridos no Projeto Pedagógico do 

estabelecimento de ensino; 

 Acompanhar o processo de avaliação institucional do estabelecimento de ensino; 

 Participar na elaboração do Regulamento de uso dos espaços pedagógicos; 

 Orientar, coordenar e acompanhar a efetivação de procedimentos didático 

pedagógicos referentes à avaliação processual; 

 Acompanhar as reposições de aulas, organizando junto à direção as reposições de 

dias e conteúdo a serem trabalhados; 

 Organizar registros de acompanhamento da vida escolar do aluno; 

 Organizar registros para o acompanhamento da prática pedagógica dos profissionais 

do estabelecimento de ensino. 

 

SERVIDORES READAPTADOS (DEBORAH RODRIGUES DA SILVA ORLANDINI) 

 

A Unidade de Ensino conta com apenas uma servidora readaptada. A professora 

readaptada ajuda a viabilizar todas as ações presentes no Plano de Ação da Coordenação 

Pedagógica, além de auxiliar na proposição de atividades e projetos para que os objetivos 

deste sejam alcançados. Atua, portanto, junto à equipe gestora e ao coordenador 

pedagógico na execução e reavaliação das propostas apresentadas neste Projeto. 

 

SALA DE RECURSOS 

A Unidade de Ensino não conta com sala de recursos em sua estrutura física. Até 

2021, nossos estudantes eram atendidos em turno contrário e, conforme a distribuição de 
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horários pela sala de recursos do CEF 02 de Brasília. Entretanto, para 2022 fomos 

informados pela UNIEB/PP que teríamos atendimento itinerante pelos professores da Escola 

Classe 405 Sul. No entanto, até o momento os atendimentos não foram efetivados. 

 

PLANO DE AÇÃO DA SALA DE APOIO 

 

A Unidade de Ensino não conta com sala de apoio em sua estrutura física. Nossos 

estudantes são atendidos pela sala de apoio do CEF 02 de Brasília. Contudo, as vagas são 

insuficientes. Apenas 05 (cinco) estudantes, conforme indicação dos professores são 

encaminhados à referida sala. 

 

PLANO DE AÇÃO: CARGA RESIDUAL 

 A carga horária de regência semanal da SEEDF é de 30 horas (jornada ampliada) ou 

15 horas (20 horas) ou 30 horas (20+ 20 horas). Entretanto, pelo perfil de nossa escola 

algumas cargas são residuais não completando a carga total. Para que todas as cargas 

estejam completas, organizamos com os docentes substituições na ausência de outro 

professor (abono, TER, demora de bloqueio de carência).  

São organizadas atividades pedagógicas para serem aplicadas nessas aulas. Essa 

ação contribui para a permanência dos estudantes na escola, manutenção da disciplina em 

sala de aula e cumprimento da carga horária. 

 

PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

 

Acreditamos que o acolhimento e integração de toda a comunidade escolar são 

fundamentais para que o senso de pertencimento se desenvolva. Com isso, os estudantes 

do CEF 01 de Brasília são acolhidos desde o primeiro dia de aula com ações pautadas na 

boa convivência e estímulo à união, democracia, paz, amor, solidariedade e felicidade.  

Todas as ações contribuem para que nossos estudantes, ainda que com uma série 

de dificuldades sintam vontade de estarem e permanecerem na escola. 

Em 2022, ainda não houve evasão. 

Pra a recomposição das aprendizagens, os projetos interventivos e a recuperação 

processual são pautas permanentes. Contamos com a participação das famílias nas 

atividades extraclasse, nos estudos e desenvolvimento de atividades para casa. Ainda, 

organizamos grupos de estudos para que os estudantes possam se ajudar e tirar suas 

dúvidas, uns com os outros e com os professores. 
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AVALIAÇÃO DIGNÓSTICA INICIAL 

 

Para orientar o trabalho pedagógico de 2022, o corpo docente e equipe pedagógica 

prepararam na semana pedagógica uma avaliação diagnóstica inicial com o objetivo de 

avaliarmos a defasagem dos estudantes em relação aos anos anteriores para serem feitas 

as recomposições curriculares. As avaliações de cada matéria continham 10 questões de 

múltipla escolha baseadas nos objetivos essenciais de aprendizagens do ano anterior e 

foram aplicadas nos dias 24/02 e 25/02. 

Depois da aplicação, foram computados os dados e criados gráficos para um melhor 

entendimento de cada turma em cada disciplina e apresentados aos professores em 

coordenação pedagógica. Com os gráficos, cada professor pode identificar qual objetivo 

essencial terá que ser retomado e com qual estudante. 

Posteriormente, apresentamos esses dados em reunião de pais junto com os dados 

da secretaria de educação da Avaliação Diagnóstica da Rede aplicadas somente nas 

matérias de matemática e Língua Portuguesa nos dias 15/03 e 16/03. 

    A recomposição iniciou no início de abril com acompanhamento da equipe 

pedagógica. Os professores se basearam nos gráficos e diante dos resultados tivemos aulas 

de revisão de conteúdos, estudos dirigidos, lista de exercícios, dentre outros. 

 Português Inglês História Ciências Matemática Artes Ed. Física Geografia 

6ºs 3,72 5,87 5,57 3,82 8,43 6,38 8,12  

7ºs 4,89 5,55 4,93 3,22 6,29 6,27 7,77  

8ºs 4,37 4,69 5,89 6,33 5,94   5,74 

9ºs 4,61 3,96 6,29 6,29 3,71   5,27 

 

 

 A recomposição continua. 
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BIBLIOTECA/SALA DE LEITURA 

 
1. INTRODUÇÃO 

A leitura é uma atividade individual pessoal que, muitas vezes, depende de incentivos, 

atitudes internas, cognitivas e mentais, que não ficam visíveis aos olhos, para se tornar 

efetivo. E, em função do CEF 01 de Brasília, não ter uma biblioteca, optou-se por esse 

jeito novo de incentivar a leitura. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

. Despertar, incentivar, ocupar-se, encantar-se e promover a leitura na escola, visando a 

formação do caráter no educando, melhor qualidade de ensino e aprendizagem, 

desenvolvimento sociocultural, bem como, promover a convivência escolar e cultura de 

paz por meio da construção das habilidades de leitura, escrita e oralidade. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

. Observar e manusear livros; 

. Proporcionar situações de leitura compartilhada; 

. Criar vínculo/pertencimento com o ambiente escolar; 

. Refletir sobre a integridade individual; 

. Desenvolver a autorresponsabilidade na escolha, organização e respeito ao espaço 

compartilhado; 

. Desenvolver a oralidade e a criatividade na produção textual. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Os livros do acervo, de títulos variados foram doados por estudantes e por professores 

e alguns exemplares remanejados da própria escola. As obras serão dispostas numa 

estante no pátio coberto da UE, onde os educandos, familiares e servidores terão livre 

acesso, bastando apenas fazer o devido registro do empréstimo no formulário 

disponível no local. Enfim, o indivíduo faz sua escolha espontaneamente e se não 

gostou, troca e pega outro. Acredita-se que, desse modo, ele se sentirá mais livre para 

praticar a leitura. 
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5. CONCLUSÃO 

O Projeto Biblioteca Itinerante visa, sobretudo, formar novos leitores, melhorar o 

aprendizado dos alunos e despertar para a capacidade de analisar, viajar (sem sair do 

lugar) e questionar a sociedade. 

 

6. RESPONSÁVEL 

Arci Lourdes Birk Ponce (Orientadora Educacional) 

Representantes das turmas 

 

 

Incentivar os indivíduos a lerem é dar a eles a oportunidade de amadurecer 

conhecendo diferentes mundos. 
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 

 

ARCI LOURDES BIRK PONCE    Matrícula: 2431165        Turno: Matutino e vespertino  

 
De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a 

equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e 

para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral 

do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A 

atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta 

Pedagógica - PP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, 

crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 
 

 

METAS 
Diante do contexto de pandemia o qual o mundo está enfrentando, e a necessidade de utilização da modalidade de ensino remoto na SEEDF a Orientação Educacional 
precisou adapta-se, para atender a demanda da escola e as necessidades dos estudantes. Após 1 ano de isolamento social e das observações atentas da OE, as 
demandas verificadas foram:  
 

1. Família (ausência/colaboração) 
2. Aluno (interesse/apatia) 
3. Desenvolver estratégias que favoreçam a permanência do estudante na unidade escolar (presencial ou no 
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ensino remoto) 
4. Favorecer (contribuir com) o acesso, permanência e conclusão dos estudos de estudantes  
5. Acolher a comunidade escolar frente à nova realidade apresentada 
6. Propiciar espaços de fala e reflexão para os estudantes e famílias 
7. Articular ações com representantes de turma para acompanhamento da frequência escolar 

 
 

 

 
 

TEMÁTICA 

 
FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

 
 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 
 
 

EIXO DE AÇÃO 

 
 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Educação 
em 

Cidadania 
DH 

 
Educação em 
Diversidade 

 
Educação 

em 
Sustentabilidade 

Apresentação da 
OE na reunião 
coletiva 

X   Promover integração e refletir sobre as relações 
da OE no contexto escolar. 

Ação junto aos professores e 
junto aos professores 

Na semana pedagógica 
(professores) e 1º semana 
de aula (alunos) 

Acolhimento  X  Acolher os estudantes recém chegadas à escola. 
 
Acolher os estudantes indicados pelos 
professores; conversar, acompanhar e fazer 
encaminhamento, quando necessário. 
 
Oferecer escuta ativa às famílias, estudantes e 
professores. 

Ação junto aos estudantes. 
. 
 
 
Ação junto aos estudantes. 
 
 
 
 
Ação junto aos estudantes. 
 

Ano todo 
 
 
 
Durante todo o ano letivo 
 
 
 
 
Durante todo o ano letivo. 
 
 
 

Hábitos  X      

Hábitos de 
Estudo 

X   Proporcionar círculos reflexivos com o objetivo 
de reconhecer que todos somos capazes 
de aprender a partir de hábitos simples 
de estudo 
 

Ação junto aos estudantes No início do 1º semestre e 
no início do 2º semestre 

Autoestima  X X  Proporcionar diálogo/reflexão sobre o bullying. 
Observação de vídeos, atitudes, leituras diversas 

Ação junto aos 
estudantes. 

Sempre que necessário. 
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e exemplos ocorridos no cotidiano da escola. 
Desenvolver atividades que proporcionem a 
descoberta do autoconhecimento. 

Ação junto aos 
estudantes. 

Sempre que possível nas 
Rodas de Conversa 
semanais 

Realizar Rodas de Conversa sobre identidade usando 
a ludicidade por meio de contação de histórias, 
poesias, músicas... 

Ação juntos aos estudantes Sempre que o assunto 
assim o recomendar 

Promover encontros/palestras com profissionais da 
UE e da rede externa. 

Ação junto aos estudantes e 
professores 

Sempre que necessário 

Promover um diálogo sobre liderança  para 
realização da escolha de representante de 
turma.  
Encontros mensais com representantes das 
turmas. 

Ação junto aos estudante 
 
Ação junto aos 
representantes das 
Turmas 

Maio  
 
 
 
Mensalmente 

Cultura de paz X X X Realizar atividades que propiciem o 
conhecimento sobre a importância da Cultura 
de Paz. Acreditar e trabalhar para que ela 
efetivamente aconteça. 

Ação junto aos estudantes Abril 

Desenvolvimento 
de Competências 
Sócioemocionais 

X   Trabalhar o equilibrio emocional por meio de  
postagem de materiais, contação de histórias, 
jogos, rodas de conversa, slides e vídeos sobre 
as emoções com o objetivo de favorecer a 
nomeação das emoções e de refletir sobre como 
usar a Comunicação Não Violenta e como lidar 
com emoções fortes; 

Ação junto aos estudantes Durante todo o ano 

Educação 
Ambiental 

   X Realizar atividades que conscientizem sobre a 
preservação do meio ambiente. 
 

 
Ação junto aos estudantes 

 
Agosto 

Ensino/Aprendizag
em 

 X  
Atendimentos individuais a pais e 
estudantes  para orientações, planejamento, 
acompanhamento e devolutivas sobre o 
estudante; 

Apresentar e conversar sobre Hábitos. 

Participar do Conselho de Classe junto da equipe 
da escola oferecendo feedback acerca dos 

 
Ação junto aos estudantes, 
pais e professores 
 
 
 
 
Ação junto aos estudantes 
 
 
 
Ação junto aos professores 

 
Durante o ano todo 
 
 
 
 
 
Março e agosto 
 
 
 
Sempre que necessário 
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atendimentos realizados com os estudantes 

.  
Inclusão de 
Diversidades 

X X X Desenvolver atividades que desenvolvam a 
conscientização sobre o respeito à diversidade 
na formação da cultura brasileira 

Ação junto aos estudantes Sempre que necessário 

Mediação de 
conflitos 

X X X 
Abordar temas que desencadeiam ou 
desencadearam conflitos no UE 

 
 
Ação junto aos estudantes 
 
 

 
 
Durante o ano todo. 

Participação 
estudantil 

 X  
Orientação, eleição e acompanhamento de 
representantes de turma e professor 
conselheiro. 

 
Ação junto aos estudantes e 
aos professores. 

 
Maio 

Mediação de 
conflitos 

X X X 
Contato com as famílias para escuta e 
orientação sobre estudantes 
desenteressados e que não realizam as 
atividades. 

Realizar a escuta ativa e favorecer a 
comunicação e  entendimento entre os 
estudntes acerca do conflito de forma a 
incentivar o protagonismo na resolução dos 
conflitos.  

 
Ação junto às famílias e 
professores 

 
Durante o ano todo 

Desenvolver ações 
com slides e 
palestras sobre 
(Socioemocional, 
Hábitos, Paciência 
é uma virtude, 
Gestão das 
Emoções, Saúde 
Mental e Bem 
Estar, Drogas, 
Bullying, 
Socioemocional, 
Paz nas Escolas, 

x X x 
Ações coletivas / palestras 

Ações juntos a 
estudantes e 
professores. 

Durante o ano todo 
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Sexualidade, 
Violência no 
contexto escolar, 
Maria da Penha vai 
à escola...) 
Desafios da família 
(autonomia, 
competência e 
solidariedade), 
(disciplina, 
consciente e 
interativa), 
(Limites e culpas), 
(insegurança, porta 
aberta para as 
drogas). 

x X x 
Palestras e Rodas de Conversa. 

Ações junto a pais e/ou 
reponsáveis 

A cada bimestre um tema. 

Transição  X X  Encontro com os estudantes da 9º Ano para 
conhecer as dinâmicas escolares do Ensino 
Médio. 
Rodas de conversa e postagem de materiais 
para favorecer a transição para o Ensino Médio 

Estudantes dos 9ºanos Agosto/outubro/novembr
o 

NaMoral (parceria 
com o MPDFT) 

x  x O NaMoral / ESMPDFT objetiva formar novas 
gerações para a integridade, ética e cidadania. 

Estudantes dos 8º e 9º 
Anos 

Agosto/setembro/outubro 
com formatura em 
novembro 

Participação 
Estudantil 

x   Orientações, eleição e acompanhamento de 
representantes de turma e professor 
conselheito 

Ação junto aos estudantes e 
aos professores. 

Mensalmente 

 
 
 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 
 
Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:  
     Os instrumentos de avaliação serão obtidos por meio de questionários aplicados aos participantes da construção do Plano Anual da Orientação Educacional, no final 
do ano letivo, no qual será mensurado os indicadores de resultados obtidos nas ações realizadas no decorrer do ano. Além disso, devolutiva dos professores quanto aos 
atendimentos no decorrer do ano letivo será um instrumento relevante quanto a instrumentos de avaliação e indicadores de resultados das ações da orientação 
educacional. 

·         Estimativa de quantitativo de alunos que entregam atividades no prazo. 
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·         Participação dos alunos nas aulas. 

·         Percepção dos docentes em relação à turma. 

·         Percepção dos alunos em relação aos professores. 

·         Número de alunos que necessitam de acompanhamento de frequência escolar. 
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

 
 BULLYING e CULTURA DE PAZ 

PALAVRAS-CHAVE: – CONVIVÊNCIA ESCOLAR E CULTURA DE PAZ 

 

Orientação Educacional – Ensino fundamental, Anos Finais – CEF 01 DE BRASÍLIA 

PÚBLICO ALVO: estudantes do Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília. 

TEMPO ESTIMADO: de 1 a 3 ENCONTROS, mediados pela orientadora educacional 

Arci L. B. Ponce. 

 

INTRODUÇÃO:  

 

Bullying é uma situação de agressão física ou psicológica com 

características que o diferencia de outros tipos de violência, como a intenção, a 

frequência com que ocorrem as agressões e suas consequências.  

“O bullying é a negação da amizade, do cuidado, do respeito. O agente 

agressor, impiedosamente, expõe o agredido às piores humilhações. O agredido 

dificilmente encontra coragem para se defender”. Geralmente, o bullying é mais 

frequente nas escolas, em especial quando não há a presença de um adulto. Com isso, 

a escola deve ser um dos instrumentos mais importantes na luta contra esta violência. 

Acredita-se, antes de qualquer coisa, é necessário que os estudantes conheçam seus 

direitos e deveres dentro do ambiente escolar para saberem lidar com os diversos tipos 

de violência e, desta forma, não omitirem casos de bullying e facilitar, desse modo, seu 

entendimento sobre o tema e respectivas ações entendidas como Bullying.  Na 

verdade, toda a comunidade escolar deve estar consciente do seu papel para que a 

prevenção contra as situações de violência, de qualquer natureza sejam esclarecidas 

antes de serem praticadas, justamente para não se transformarem em atitudes 

violentas. Muitas vezes, as pessoas agem de maneira equivocada ou conforme a 

cultura de local, justamente por falta de conhecimento (gosto de lembrar de um 

versículo bíblico que diz: O meu povo perece por falta de conhecimento...). 

Diante de um assunto tão considerável, vale lembrar: “Considero o tema 

bullying, um dos mais importantes para a educação e para erradicação da violência 

entre escolares em nosso país, principalmente por sua especificidade, implicações e 

consequências, visto que acarreta enorme prejuízo à formação psicológica, emocional 
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e socioeducacional do indivíduo que é vitimizado por esse fenômeno (FANTE, 2005, p. 

9). 

 

OBJETIVO GERAL:  

- Criar momentos de discussão, prevenção e combate ao Bullying 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conceituar o termo Bullying; 

- Identificar o que é consideração violência na escola; 

- Identificar, precocemente, casos de Bullying; 

- Estimular a empatia, respeito às diferenças; 

- Desenvolver ações entre os estudantes de práticas de mediação e conciliação de 

conflitos; 

- Discutir os diferentes processos de inserção do bullying na escola; 

- Conhecer a legislação brasileira quanto à prática do Bullying. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Bullying é uma postura que se caracteriza por agressões intencionais, 

verbais ou físicas, que ocorrem sem motivo evidente, feitas de maneira repetitiva, por 

um ou mais alunos contra um ou mais colegas. 

O termo Bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa 

valentão, brigão. 

Atualmente, os interesses coletivos vêm sendo substituídos gradativamente 

por padrões individualistas. Por isso, da importância de incentivar a solidariedade, a 

empatia e o respeito às diferenças por meio de Rodas de Conversa, textos e vídeos 

informativos. 

Desenvolver na escola um ambiente favorável à comunicação entre os 

estudantes e trabalhar de maneira informal o resgate de valores e a mediação de 

conflitos é de suma importância para uma convivência pacífica de pertencimento ao 

ambiente escolar, ou seja, transformar a escola num ambiente seguro, equilibrado, 

onde existe confiança mútua.  

 
 
 
 
 
 



 

105 
 

O QUE É UMA CULTURA DE PAZ? 
 

Resumidamente, a cultura de paz diz respeito a uma visão de mundo que 

privilegia o diálogo e a mediação para resolver conflitos, abandonando atitudes e ações 

violentas e respeitando a diversidade dos modos de pensar e agir. 

Enfim, o projeto prima por fazer com que o estudante concretize o 

pertencimento, ou seja, tenha voz e possa oferecer suas ideias e seus argumentos de 

modo construtivo, harmônico e participativo. Aprendendo a fazer isso na escola, com 

certeza, será capaz de fazê-lo em outros contextos. 

 
AVALIAÇÃO: 
 

Mapear casos ou suspeitas de bullying que surgirem no desenrolar do 

projeto ou já vivenciadas pelos estudantes. Ao final, observar se houve diminuição de 

ocorrência em função do tema trabalhado e se há realmente intenção, da parte dos 

alunos, de investirem na construção de uma cultura de paz na escola e nos ambientes 

por eles frequentados. 

 

METODOLOGIA:  

Este trabalho de prevenção e esclarecimento será realizado junto aos 

estudantes em três rodas de conversa de maneira dinâmica e interativa, envolvendo, 

apresentação de slides, vídeos, debates e sugestão de filmes (assistir no intervalo dos 

encontros) 

Espera-se que o projeto cultive com aprendizado significativo dos 

estudantes. 

Observação 1: caso seja OPORTUNO e assim o momento demandar, 

convidar pessoas ou estudantes de fora do ambiente escolar e que já passaram por 

situações de bullying (sofreram ou praticaram) e souberam canalizar as situações para 

o caminho da resolução do conflito, a fim de falarem sobre a experiência vivenciada 

Vídeos:  

- Daniel - Heal the World / A Paz part. Melisizwe Brothers  

- Cesar MC (canção infantil participação Cristal  

- Combate ao Bullying com Proatividade 

 

A paz (Heal the World) 
Daniel 

Deve haver um lugar dentro do seu coração 

Onde a paz brilhe mais que uma lembrança 
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Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais 

Encontrar o caminho da esperança 

Sinta chegar o tempo de enxugar o pranto dos homens 

Se fazendo irmão e estendendo a mão 

Só o amor muda o que já se fez 

E a força da paz junta todos outra vez 

Venha já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz 

Se você for capaz de soltar a sua voz 

Pelo ar como prece de crianças 

Deve então começar outros vão te acompanhar 

E cantar com harmonia e esperança 

Deixe que esse canto lave o pranto do mundo 

Pra trazer perdão e dividir o pão 

Só o amor muda o que já se fez 

E a força da paz junta todos outra vez 

Venha já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz 

Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem 

Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm 

A lição pro futuro vem da alma e do coração 

Pra buscar a paz não olhar pra trás com amor 

Se você começar outros vão te acompanhar 

E cantar com harmonia e esperança 

Deixe que esse canto lave o pranto do mundo 

Pra trazer perdão e dividir o pão 

Só o amor muda o que já se fez 

E a força da paz junta todos outra vez 

Venha já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz 

Só o amor muda o que já se fez 

E a força da paz junta todos outra vez 

Venha já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz 

Só o amor muda o que já se fez 

E a força da paz junta todos outra vez 
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Venha já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz 

Venha já é hora de acender a chama da vida 

E fazer a terra inteira feliz 

 

A lei 13.185/2015 define o bullying como todo ato de violência física ou 

psicológica, intencional e repetitivo. É praticado sem motivação evidente por indivíduo 

ou grupo contra uma ou mais pessoas. 

 

PARA REFLEXÃO: 

Quais as formas de Bullying? 

Que atitudes e hábitos devemos mudar? 

Que ações podemos implantar na escola para combater o bullying? 

Quais são as consequências para a pessoa que pratica bullying? 

O que significa CIBERBULLYING? 

O que é cultura de paz na escola? 

Qual a importância da cultura de paz e não violência nas relações interpessoais? 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

CHALITA, Gabriel. Pedagogia da amizade – Bullying: o sofrimento das vítimas e dos 

agressores. 5. ed. São Paulo: Gente, 2008. 

FANTE, Cleo. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para 

a paz. 2. ed. Campinas: Verus Editora, 2005 

 

 
BULLYING E CULTURA DE PAZ 
 

Foi estruturado de modo a trabalhar a conscientização sobre o bullying, os 

direitos e deveres da criança e do adolescente no contexto escolar, desenvolvendo 

habilidades sociais (empatia), educação de valores, como o respeito às diferenças e 

cultura de paz. A metodologia de rodas de conversa é uma excelente ferramenta para 

a etapa de reavaliação do projeto. Na avaliação do projeto faz-se necessário a etapa 

da análise do índice de violência (antes e depois da implementação do projeto), ou seja, 

os próprios estudantes fazem a análise da intenção em investirem, a partir de agora. na 

construção de uma cultura de paz sem bullying. 
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PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AO USO DE DROGAS NO CEF 01 DE 
BRASÍLIA 

 
Orientação Educacional – Ensino fundamental, Anos Finais – CEF 01 DE BRASÍLIA 

Público: Comunidade escolar do CEF 01 de Brasília 

 

INTRODUÇÃO:  

 

Segundo estudos, o uso de drogas é um fenômeno sociocultural complexo, 

ou seja, sua presença em nossa sociedade não é simples. Não só existem variados 

tipos de drogas, mas também são diferentes efeitos por elas produzidos nos indivíduos, 

e, a adolescência - período marcado por mudanças e curiosidades sobre um mundo 

que existe além da família - representa um momento especial no qual a droga exerce 

forte atrativo. Em função disso, faz-se necessário, uma educação preventiva onde a 

conscientização sobre os efeitos e consequências maléficas causadas por essas 

substâncias à vida humana em todos os seus aspectos físico, psíquico e social. O 

desafio deste projeto é a luta pela valorização da vida como um bem social a serviço 

da construção de um ambiente escolar mais crítico e de uma sociedade mais digna e 

colaborativa. 

JUSTIFICATIVA: 

Em função de comentários e de alguns episódios envolvendo estudantes, 

sentiu-se a necessidade de trazer algumas recomendações/informações sobre drogas 

lícitas e ilícitas. Considerando que, refletir sobre nossas atitudes diante de assunto de 

tamanha envergadura, resultará em estudantes mais críticos e conscientes sobre o 

universo das drogas. 

"A adolescência é um momento em que o indivíduo enfrenta limitações e 

frustrações. Muitas vezes droga funciona como uma fuga de tudo isso." Falar sobre 

drogas, porém, não basta. Porém, dependendo da forma como o assunto é tratado, 

pode até estimular a curiosidade pelo uso. "É preciso mostrar que a droga é algo que 

vai estragar o corpo." 

A ação preventiva tem também como justificativa o diagnóstico da situação 

de risco da comunidade, que mostra um percentual elevado de pessoas envolvidas 
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com o uso do álcool, tabaco, bem como diversas drogas ilícitas como maconha, 

cocaína e outras mais. 

 

OBJETIVOS: 

. Compreender o conceito de drogas; 

. Diferenciar drogas lícitas e ilícitas; 

. Identificar as ações das drogas no sistema nervoso como estimulante; 

. Levantar outros efeitos das drogas no organismo; 

. Investigar as motivações que podem levar ao consumo das drogas; 

. Analisar criticamente se o consumo de drogas atende às expectativas dos usuários. 

 

INTERVENÇÃO JUNTO AOS ESTUDANTES: 

. Sensibilizar os estudantes sobre a questão das drogas em sua vida, na sala de aula, 

na escola e arredores.  

. Ajudar os estudantes a repensar suas atitudes diante da questão das drogas. 

. Conscientizá-los de que o fumo e a bebida alcoólica constituem drogas perigosas. 

 Sensibilizá-los para a participação direta nas atividades de prevenção ao uso indevido 

de drogas. 

 

PARTICIPAÇÃO: 

Professor Alexander (Educação Física / vespertino) 

Professora Cláudia Andrea (Educação Física / matutino) e 

Professora Silvia Helena (Ciências) 

 

ÁREAS ENVOLVIDAS: 

Orientação Educacional, Equipe Gestora e professores de Educação Física e Ciências. 
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DESENVOLVIMENTO: 

1º Etapa: apresentação do Projeto.  Apresentar o slides DROGAS. Ler o tema do 

Encontro e comentar com os estudantes que discutirão sobre a definição de Drogas, 

seus efeitos no organismo e impactos na sociedade. (ARCI) 

Contexto: 

 

 

2. Etapa: Explicação sobre drogas em geral e apresentação do Vídeo (Sílvia Helena): 

“O impacto da maconha na cognição e psicologia, segundo estudos” 

 
Tempo sugerido: 50 minutos 

Orientações: Estudantes organizados em círculo, e em seguida diga-lhes que gostaria 

que conhecessem um projeto, ou melhor, o projeto da escola de alguém. Leia a história 

acima e, se possível, projete para que os estudantes a acompanhem (se desejar, pode 

também entregar o material impresso ou disposto em um cartaz). 

De acordo com o seu contexto escolar é indicado que o nome do personagem seja 

alterado se houver algum estudante com o mesmo nome em sua turma. 
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Em seguida, direcione uma pequena discussão sobre o texto lido. Será um momento 

curto de discussão para uma ou duas ideias/respostas simples para algumas perguntas, 

como: 

 Você conhece o lambe-lambe? Como costumam ser escritos? Com qual objetivo? 

(espera-se que os estudantes abordem o fato de ser uma arte provocativa que 

faz indagações gerando reflexões); 

 O que a mensagem quer dizer? Por que se utilizou duas vezes a palavra droga? 

(espera-se que compreendam o tom pejorativo da imagem em questão); 

 Por que Raimundo poderia ter ficado em dúvida? A definição de drogas pode ser 

mais complexa do que aparenta? Por quê? (Espera-se que toquem no assunto 

de que há tipos de drogas, por exemplo). 

 E, afinal, o que são drogas? 

 
3º Etapa: Confecção de cartazes (Alexander e Cláudia Andrea) 
 

 

INFORMAÇÕES 
(apenas para conhecimento do professor) 

 
1. O que são Drogas?  
 

Drogas são substâncias, naturais ou sintéticas, que causam alguma alteração no 

funcionamento do organismo. Essas alterações dependem do tipo de droga consumida, 

da quantidade utilizada e das características pessoais de quem as ingere / utiliza. 

Quais são os tipos de Drogas?  

Depressoras: Diminuem a atividade cerebral. Álcool, calmante, inalantes etc.  

Estimulantes: Aumentam, aceleram a atividade cerebral. Cocaína, anfetaminas 

(remédios para emagrecer), cafeína e nicotina.  

Perturbadoras: Altera a percepção da realidade, fazendo com que o cérebro trabalhe 

fora do padrão normal. Maconha, LSD e Ecstasy.  

O que nos faz usar Drogas? Historicamente a humanidade sempre procurou por 

substâncias que produzissem algum tipo de alteração em seu humor, em suas 

percepções, suas sensações. Os motivos que levam algumas pessoas a utilizarem 

drogas variam muito. Cada pessoa tem necessidades, impulsos ou objetivos que as 

fazem agir de uma forma ou de outra e a fazer escolhas diferentes. 

IMPORTANTE: as drogas agem no cérebro e interferem no nosso comportamento 

causando danos a nós mesmos e para a sociedade. Podem ser legalizados como 

(álcool, cigarro ou medicamentos) e ilegalizados (maconha, cocaína, crack, ecstasy). 
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2. O que é Dependência Química?  

É quando a pessoa perde o controle sobre o uso da droga, seja ela qual for, sentindo 

necessidade de usá-la cada vez mais. Sente os prazeres imediatos, mas, na falta da 

substância, um grande desconforto e vazio toma conta. A dependência química é uma 

doença, porque o dependente prioriza a droga ao invés de outras atividades e 

compromissos do seu dia a dia 

Cuide-se.... 

A vulnerabilidade dos Adolescentes  

 Os/as adolescentes estão vulneráveis ao abuso de drogas, assim como em relação à 

gravidez e às DST-Aids, à violência, ao abuso e exploração sexual;  

 Não se trata apenas de “dar informações”, mas de trabalhar as informações com o 

objetivo de criar comportamentos de prevenção e autocuidado;  

 É necessário criar condições para que os/as adolescentes possam manejar as 

informações em benefício da sua própria saúde e da saúde do/a parceiro/a e da 

coletividade; Estratégias para diminuir a vulnerabilidade dos Adolescentes  

 Reconhecer a existência e o direito ao prazer, destacando que é possível ter prazer 

sem se colocar em situações de risco;  

 Oferecer informações corretas e realistas sobre as drogas (apresentar as drogas 

como realmente são — substâncias capazes de induzir alterações no organismo);  

 Evitar o discurso proibicionista / terrorista ("matam, são muito perigosas, caminho 

sem volta, coisa de marginal"), pois esse discurso reforça o "mito drogas”, estigmatiza 

os usuários, dificulta a busca de ajuda, leva os usuários a se sentirem indignos de 

ajuda e, pior, irrecuperáveis. 

SE LIGA... 

ÁLCOOL  

Apesar de o álcool possuir grande aceitação social e seu consumo ser 

estimulado pela sociedade, este é uma droga psicotrópica que atua no sistema nervoso 

central, podendo causar dependência e mudança no comportamento. Os indivíduos 

dependentes do álcool podem desenvolver várias doenças. As mais frequentes são as 

doenças do fígado. (esteatose hepática, hepatite alcoólica e cirrose).  

Álcool e Trânsito: 
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 O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro determina que é pena gravíssima 

dirigir sob a influência de álcool em nível superior a seis decigramas por litro de 

sangue. A pena para esta infração compreende multa, retenção do veículo e 

suspensão do direito de dirigir. O uso de álcool é responsável por graves 

acidentes de trânsito, envolvendo muitas vezes a morte da pessoa embriagada 

e a morte de terceiros.  

 Acidentes de trânsito que resultam em morte ocorrem com maior frequência à 

noite ou nos finais de semana. 77% dos acidentes fatais ocorreram entre as 

18hs e 6hs.  

 Indivíduos do sexo masculino tem uma chance maior de se envolver em 

acidentes fatais. Em 2002, 78% dos indivíduos que morreram em acidentes de 

carro eram homens, sendo que 46% das mortes estavam relacionadas com o 

consumo de álcool.  

 A maioria das mortes relacionadas ao consumo de álcool ocorre entre 21 e 45 

anos: o 23% das mortes são com menores de 16 anos, o 37% das mortes com 

pessoas entre 16 e 20 anos. 57% das mortes com pessoas entre 21 e 29 anos, 

o 53% das mortes com pessoas entre 30 e 45 anos, o 38% das mortes com 

pessoas entre 46 e 64 anos.  

 

TABACO (cigarro)  

A noção de que o cigarro nada mais é do que a folha de uma planta (o 

tabaco), picada e enrolada em papel são muito simplistas, pois ao ser queimado, o 

tabaco produz uma fumaça composta de, pelo menos, 4.800 componentes 

(identificados até 2002), sendo que 68 deles provocam o câncer e apenas um, que é a 

nicotina, causa a dependência.  

Efeitos causados pelo Fumo: (A curto prazo, médio e longo prazo): 

 Irritação nos olhos ⇒ Redução da capacidade respiratória  

 Manifestações Nasais ⇒ Infecções respiratórias em crianças  

 Tosse e cefaléia ⇒ Aumento do risco de aterosclerose  

 Aumento dos problemas alérgico e cardíacos⇒ Câncer e infarto de miocárdio  
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Atividades  

1. O que significa a palavra droga?  

2. Qual a diferença entre drogas licitas e ilícitas?  

3. Quais são os tipos de droga existentes? E seus efeitos colaterais?  

4. Quais motivos levam adolescentes a usarem drogas?  

5. Quais prejuízos sociais e para a saúde física e psíquica que as drogas causam?  

6. O que fazer se estiver viciado? Quem procurar? 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

       Por conter substâncias que atuam no Sistema Nervoso Central, a maconha tem 

um grande potencial para o bem e para o mal. Ela é composta de diversos tipos de 

canabinoides – os mais conhecidos são o Tetrahidrocanabinol (THC) e o 

Canabidiol(CBD). O THC se destaca para o mal: é responsável pelos efeitos 

psicoativos e neurotóxicos. Já o CBD funciona para o bem: possui diversas 

possibilidades terapêuticas e até efeitos protetores contra os danos do próprio THC, 

incluindo efeitos antipsicóticos. O problema é que os efeitos benéficos do CBD não 

compensam os maléficos do THC quando a maconha é fumada. 

      Além disso, nas últimas décadas, tem se observado aumento nos níveis de THC e 

diminuição nos níveis de CBD nas variedades de maconha consumidas. As 

consequências são desastrosas para os usuários, principalmente na esfera mental. 

Especificamente, usuários de variedades ricas em THC e pobres em CBD estão sob 

risco maior de quadros psicóticos, de diminuição volumétrica de áreas cerebrais 

responsáveis pela memória, planejamento e execução de tarefas e de diversos tipos de 

prejuízos cognitivos. Já o modo pelo qual o CBD protege os neurônios da degeneração 

induzida por THC permanece incerto, mas esse potencial tem despertado interesse em 

estudar o CBD para tratamento de várias doenças. 

      Sobre o THC, acumulam-se evidências de que é o responsável não apenas pela 

dependência, mas por todos aqueles diversos outros efeitos maléficos. Um estudo de 

revisão publicado em abril de 2016 na Biological Psyhicatry, uma das mais 

conceituadas revistas de Psiquiatria, ressaltou as principais alterações cerebrais 

encontradas em estudos com usuários de longo prazo de maconha. A maioria deles 
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iniciou o uso entre 15 e 17 anos de idade, por períodos que variam entre 2 e 23 anos. 

As áreas cerebrais mais afetadas são aquelas também com maior densidade de 

receptores canabinoides CB1: ocorrem diminuições volumétricas e de densidade de 

matéria cinzenta no hipocampo (associado à memória), nas amígdalas, no estriado 

(região cerebral ligada ao sistema motor e comportamento), no córtex orbitofrontal, no 

córtex insular e no cerebelo. São regiões cerebrais relacionadas à memória, à emoção, 

à tomada de decisão e ao equilíbrio motor. 

      Pode-se concluir que não é possível fumar maconha para obter os efeitos 

benéficos do CBD. É preciso separá-lo do THC. Exatamente por isso que a maconha 

não deve ser considerada remédio. O potencial efeito terapêutico está apenas no CBD . 

 

CULMINÂNCIA: 

Exposição dos cartazes e, se possível, convidar uma pessoa de fora do 

ambiente escolar para palestrar sobre DROGAS para a comunidade escolar. 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação deverá acontecer durante todo o processo de realização do 

projeto, através da observação dos professores. 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos é importante que os professores 

de Educação Física e de Ciências estejam presentes. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Com este projeto, espera-se que os estudantes se tornem mais conscientes 

sobre os malefícios causados pelo abuso de drogas à vida humana e que devem sim, 

buscar sempre formas de melhorar a sua qualidade de vida, agindo com 

responsabilidade, preservando a nossa maior fonte de felicidade e realização: a saúde. 

“Tudo aquilo que não puder contar como fez, não faça! A mesma razão de não 
contar é a razão de não fazer. Lembra o “porque” você está aqui! Não costuma 
vigiar ninguém, pois tua consciência já o faz. E ela é muito melhor do que eu 

nisso!” 
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PROJETO INTERVENTIVO 2022 

 

A partir de um diagnóstico o(a) professor(a) pode planejar e executar Projeto 
Interventivo visando atender os(as) estudantes que, após experimentarem estratégias 
pedagógicas desenvolvidas durante aulas, ainda evidenciam dificuldades no alcance 
das aprendizagens propostas. O Projeto Interventivo apresenta características próprias, 
devendo fazer parte do Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar. O Projeto 
Interventivo é: prática colegiada, contínua, diversificada e atualizável. 
Todo o percurso do Projeto Interventivo deve ser registrado. Esse Registro Escrito é 
fundamental para que exista um histórico das intervenções realizadas. 
Algumas formas de registro do projeto são estabelecidas pela SEEDF no Diário de 
Classe, no campo de Informações Complementares. 
É necessário incluir também os registros das atividades desenvolvidas pelos 
estudantes no desenvolvimento do projeto: produções textuais, desenhos, exercícios, 
resumos, entre outros. 
Reagrupamentos Intra e Interclasse - os Reagrupamentos compõem um trabalho 
que combina metodologias variadas de ensino, e assim é possível intervir no processo 
de aprendizagem dos(as) estudantes de modo que eles tenham acesso tarefas ao seu 
nível de aprendizagem, e também àquelas dirigidas pelo(a)professor(a). 
A intervenção realizada nos Reagrupamentos deve ser uma atividade intencional e 
planejada, sistematicamente, e pode possibilitar a mediação entre pares, pois os(as) 
estudantes auxiliam uns aos outros, na socialização de saberes e experiências. 
O Reagrupamento Intraclasse consiste na formação de grupos de estudantes de uma 
mesma turma, durante o horário das aulas, de acordo com suas dificuldades de 
aprendizagem ou suas potencialidades. Em determinados momentos, as atividades 
podem ser as mesmas para todos os grupos, isto é, todos têm o mesmo desafio a 
desenvolver. Em outros, a atividade pode ser a mesma para todos, porém com 
comandos diferenciados, conforme o processo de aprendizagem de cada grupo 
(SEEDF, 2014, p. 63). 
Em consoante a nova edição do documento Orientações à Rede Pública de Ensino 
para o Registro das Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais – 2021, quantos 
aos reagrupamentos Intraclasse e Interclasse, recomenda-se: 
Reagrupamento Intraclasse (RINTRA), como forma de estratégia/intervenção 
didático-pedagógica, poderá acontecer, independente da forma pela qual as atividades 
escolares estiverem ocorrendo, seja por meio do ensino não presencial e/ou presencial, 
considerado as necessidades das turmas e/ou dos estudantes. 
As atividades devem voltar-se no sentido de contemplar individualidades do estudante, 
sua necessidade de acolhimento, condições de acessibilidade, seu tempo e ritmo, 
sempre seguindo definições das equipes pedagógicas de cada Unidade Escolar tendo 
como foco a avaliação formativa, almejando a manutenção, aprimoramento e o avanço 
das aprendizagens; 
O Reagrupamento Interclasse (RINTER) poderá ser efetivado no sentido de acolher, 
recuperar e alcançar os objetivos de aprendizagens propostos pelo professor, como 
intervenção pedagógica. 
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1. Apresentação  
O projeto destina-se à recompor as aprendizagens não alcançadas pelos estudantes 
das diferentes disciplinas do conhecimento que não obtiveram nota mínima para 
aprovação de 5.00 pontos em três os mais disciplinas. Para esses estudantes será 
ofertado, em horário de aula, momento específico com o professor regente da 
disciplina. 
 
2. Justificativa 
Os estudantes que fazem parte deste Projeto Interventivo, apresenta dificuldades de 
aprendizagem já diagnosticadas em avaliação diagnóstica inicial realizada pela equipe 
pedagógica e docentes desta Instituição de Ensino. Com os resultados apresentados 
por estes no Conselho de Classe do 1º Bimestre, faz-se necessária uma intervenção 
direta e específica a estes estudantes que apresentam dificuldades em suas 
aprendizagem tornando-os possíveis estudantes retidos no ciclo de aprendizagem 
proposto para o bloco em que este se encontra, comprometendo sua evolução e sua 
trajetória para conclusão deste ciclo. 
 
3. Objetivo geral (expressa o resultado esperado com o desenvolvimento do 
projeto) 
Espera-se com este projeto, que o estudante que apresenta dificuldades de 
aprendizagem e/ou não tenha alcançado os objetivos propostos conforme 
diagnosticado em Conselho de Classe do 1º Bimestre, seja proporcionada pelo 
professor regente, a possibilidade de rever esses objetivos  e com isso dar 
continuidade de forma mais efetiva das aprendizagens propostas em sala em sala de 
aula. 
 
4. Nomes dos(as) estudantes a serem atendidos, necessidades, objetivos de 
aprendizagens e conteúdos correspondentes a cada um(a) deles(as) 
Os estudantes atendidos pelo projeto estão nas tabelas anexo a este Projeto com as 
disciplinas que farão parte deste. Os objetivos de aprendizagens serão revistos 
conforme a necessidade de cada estudante, de acordo com a disciplina. O professor 
regente também poderá retomar alguns objetivos de aprendizagem que sejam 
necessários para que o estudante atinja os objetivos propostos de forma integral. 
 
5. Atividades a serem desenvolvidas com grupos de estudantes ou com 
estudantes individualmente 
Os estudantes que farão parte desse projeto, serão reagrupados ou terão seu 
atendimento individualizado conforme necessidade do estudante e do planejamento do 
professor regente. Essas atividades poderão ser aulas teóricas, estudo dirigido, 
trabalhos em equipe, pesquisas, portfólio. Como essas atividades se darão vai 
depender do desempenho do estudante e da proposta de avaliação do professor 
regente. 
 
6. Recursos didáticos e tecnológicos a serem utilizados 
Livro didático, apostilas, material de apoio solicitado pelo professor regente. 

 
7. Avaliação do projeto e avaliação para as aprendizagens 
A continuidade deste projeto, a saída ou inclusão de novos estudantes, será analisada 
e avaliada durante os Conselhos de Classe dos Bimestres subsequentes e, portanto, 
os planejamentos, os objetivos de aprendizagem e os estudantes apresentados neste 
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Projeto poderão ser modificados ao longo do ano letivo, conforme necessidade de cada 
estudante diagnosticado pelos professores regentes, em coordenação pedagógica e 
em Conselho de Classe. 
 
8. Cronograma das atividade 
Será realizado em horários específicos, de acordo com a disciplina. 
 
9. Professor ou professora responsável 
Professor regente da disciplina em que o estudante apresentou problemas de 
aprendizagem e equipe pedagógica. 

 
12. Referências 
Esta proposta de Projeto Interventivo foi elaborada com base nas Diretrizes 
Pedagógicas para Organização Escolar em Ciclos (3º Ciclo); Diretrizes de Avaliação 
Educacional e Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro das Atividades 
Pedagógicas Remotas e Presenciais – 2021. 
 
13. Anexos e apêndices 
 

NÚMERO DE ESTUDANTES CONVOCADOS PARA O PROJETO 
INTERVENTIVO POR DISCIPLINA 

 
1º BIMESTRE 2022 

 
6ºs ANOS 

 

QNT. DE 
ESTUDANTES 

ART CIE EDF GEO HIS ING LP MAT 

14 4 13 0 8 5 9 7 9 

 
7ºs ANOS 

 
QNT. DE 

ESTUDANTES 
ART CIE EDF GEO HIS ING LP MAT 

11 7 9 0 5 1 2 9 7 

 
 

8ºs ANOS 
 

QNT. DE 
ESTUDANTES 

ART CIE EDF GEO HIS ING LP MAT 

24 2 12 7 12 15 14 20 23 

 
 

9ºs ANOS 
 

QNT. DE ART CIE EDF GEO HIS ING LP MAT 
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ESTUDANTES 

25 — 16 10 13 16q 12 24 21 
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14 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 
AVALIAÇÃO COLETIVA 
 

A diversidade do cotidiano escolar nos remete à necessidade de uma 
avaliação contínua, coletiva e participativa, onde todos da comunidade escolar devem 
ter voz nas decisões e revisões de ações para o cumprimento das metas e objetivos de 
forma a atingir a melhor qualidade de ensino. 

Nem tudo numa escola acontece como previsto, muitos prazos precisam ser 
redefinidos. Neste sentido o acompanhamento e avaliação do projeto político 
pedagógico coletivamente nos permite mensurar a qualidade e eficácia de nossas 
ações e consequentemente o atingimento das metas. 
 
PERIODICIDADE 
 

O nosso processo de avaliação e acompanhamento do PPP é sistemático, 
nas coordenações pedagógicas coletivas, bimestralmente com a participação e 
colaboração de toda a comunidade escolar. 
 
PROCEDIMENTOS/INSTRUMENTOS 
 

A Unidade de Ensino, por meio da Avaliação Institucional acompanha 
continuamente as atividades e a implementação de mudanças necessárias para que 
não fujamos da nossa missão. 

A Avaliação Institucional ocorre de forma interna com a participação da 
equipe gestora, docentes, estudantes, coordenador pedagógico, orientadora 
educacional, servidores da secretaria e servidores terceirizados e externamente, com 
pais e/ou responsáveis. 

Além da Avaliação Institucional, nos reunimos todas as vezes que alguma 
ação requer revisão e ou alteração. 
 
REGISTROS 
 

Todas as deliberações coletivas são registradas em ata e apresentada à 
comunidade escolar. Além disso, a cópia do PPP fica armazenada em uma pasta do 
computador de maneira que facilite acrescentar as alterações e complementações no 
decorrer do ano letivo. 
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15 - ANEXOS 
 
 

1. Imagens da escola:  
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