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... o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. 

 

Dermeval Saviani (2013, p. 13) 
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APRESENTAÇÃO  

 

O nosso Projeto Político Pedagógico - PPP é fruto de uma ação reflexiva coletiva, baseada em 

uma avaliação constante e sistematizada dos diversos segmentos da escola. Resultado de um trabalho 

de equipe, no qual professores, estudantes, pais e responsáveis, e a comunidade escolar, se 

debruçaram para finalizar a elaboração deste documento. No intuito de atender a todas as mudanças 

propostas, durante os últimos anos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no que 

se refere à reestruturação do ensino, com a implantação da gestão democrática, e outras exigências 

foram até aqui contempladas. Com a implantação dos Ciclos na escola, vivemos um momento de 

transformação de nossa prática. 

Em 2020, com a Pandemia do Covid-19, tivemos de reformular nosso planejamento para atender 

às novas necessidades em oferecer uma educação mediada por tecnologia. Em 2021, continuamos 

seguindo com o modelo do ensino remoto até agosto, quando retornamos para o ensino presencial. 

Entendemos que o processo-ensino aprendizagem deve acontecer atendendo todos os estudantes, 

e que a organização do trabalho pedagógico deve estar direcionada para garantirmos a 

aprendizagem de todos. Agora em 2022, a escola recebeu os estudantes de forma acolhedora para o 

ensino presencial. 

Muitos projetos, para serem colocados em prática, assim que a normalidade da escola voltar 

necessitaremos de investimentos humanos e financeiros. Contamos, com o aporte da Secretaria de 

Educação para desenvolver com excelência nosso trabalho. 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte – CELAN, em seu projeto propõe ações que 

visam ao desenvolvimento integral do aluno, bem como a valorização e capacitação de seus 

servidores e a integração com sua comunidade escolar. Consolidar e dar sustentação aos anseios dos 

profissionais de educação não é tarefa fácil.  Para atender os desafios mais diversos em busca 

dos princípios, dos valores e dos compromissos, será necessária uma melhor organização 

administrativa, pedagógica e financeira, de forma a alcançar a missão desta unidade de ensino com 

maior eficácia. 

Para tanto, considerar a autonomia na construção do Projeto Político Pedagógico é importante, 

mas é bom lembrar que exige responsabilidade e compromisso de todos os envolvidos, pois implica 

não só na satisfação de direitos, mas também no cumprimento de objetivos e de deveres. 

Entende-se, portanto, que o Projeto Político Pedagógico não é mera formalidade burocrática. 

Seus propósitos, ações, calendários, distribuições de competências e prazos são estabelecidos para 

se transformarem em realidade concreta. Consiste em um trabalho dinâmico, em permanente 

construção, pois, à medida que objetivos vão sendo alcançados, novas realidades surgem, fazendo-

se assim necessária a adaptação e muitas vezes a reconstrução de tal Projeto. 
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O Projeto Político Pedagógico de 2022 está sendo construído com apoio de todos os atores da 

escola: professores, diretores, estudantes e pais/responsáveis. Os professores se envolveram em 

planejar projetos para desenvolverem no ano de 2022, em prol de ofertar novas possibilidades de 

aprendizagem, com essa nova necessidade que nos foi apresentada do novo Coronavírus, os 

professores e os estudantes as discussões sobre o ano letivo de 2022, vem sendo desenhado por 

todos os atores da escola. 

Para a efetivar a participação e colaboração na construção do documento, foram elaborados 

questionários para que os pais respondam alguns pontos importantes para a construção do nosso PPP. 

(Sócio/econômico; Gestão Democrática; Prática Pedagógica; Gestão participativa). Os pais 

responderam de maneira que demostraram qual o nível de envolvimento e comprometimento com a 

vida escolar de seus filhos. 

O retorno da escola para o presencial em uma nova realidade que muitos estudantes demoraram 

a se acostumar, a permanência no ambiente escolar pós-pandemia, muita insegurança em relação a 

transmissão da COVID-19 

Os estudantes participaram da construção do PPP, de várias maneiras, tanto no 

direcionamento de projetos, quanto na tarefa de fazer uma redação relatando “Como é a minha 

escola?” Nosso PPP tem a missão de subsidiar todo trabalho pedagógico do ano letivo de 2022. É 

norteador, buscando sempre atender as necessidades do CELAN, é um documento dinâmico, 

maleável, flexível, pois está a serviço da escola, se tornando como um dos principais instrumentos de 

orientação pedagógica dos professores. 

A participação dos estudantes no projeto se dá por meio de pesquisa durante as aulas, os 

professores prepararam atividades para serem desenvolvidas em sala de aula, na qual os estudantes 

debateram três importantes pontos: A escola que temos? A escola que queremos? E que podemos 

fazer para ter uma escola melhor? Seguiu com envio via e-mail para toda comunidade escolar, de 

questionários nos quais, conseguimos traçar o diagnóstico da nossa escola. 

A partir desta nova realidade devemos construir uma proposta também voltada para o 

acolhimento das pessoas que fazem parte da nossa comunidade escolar, tanto professores, pais e 

estudantes, todos precisam corroborar para que o Projeto seja útil e aplicável. Observando as 

especificidades que implicaram diretamente no cotidiano escolar. Nosso objetivo é que continuemos 

a oferecer um ensino de qualidade, garantindo que nossos estudantes tenham uma aprendizagem 

efetiva. Reduzindo o  número de estudantes reprovados ou em dependência, defasagem 

idade/série, como também a evasão escolar. 
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HISTÓRICO 

 

O CELAN, como escola pertencente ao quadro da SEEDF, segue a modulação estabelecida na 

estratégia de matrícula designada para o início de cada ano letivo. Assim sendo, é uma instituição 

educacional que possui em sua organização curricular realidades bastante diferenciadas, com turmas 

de Anos Finais. Este ano a escola atenderá turmas do 6º aos 9º anos, nos turnos matutino e vespertino. 

A construção da escola situada na QI 04/06, área especial do Lago Norte, hoje CELAN, se deu 

em razão de uma reivindicação dos moradores desta cidade que não possuíam uma escola pública 

para matricular seus filhos. 

O Ato de Criação da instituição escolar deu-se a partir da Resolução 453 – CD-FEDF de 18 de 

fevereiro de 1981, como Escola Classe e Jardim de Infância Lago Norte. O Parecer 109– CEDF, de 

22 de julho de 1982, autorizou o funcionamento da escola e a Portaria 35/82 – SEC, de 04 de agosto 
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de 1982. A escola foi reconhecida pela portaria 82-SEEDF, de 29 de maio de1995, registrada com base 

no Parecer 241-CEDF, de 25 de setembro de 1995. 

Foram iniciadas as atividades oferecendo educação infantil às crianças do Lago Norte e 

vizinhança. Posteriormente o atendimento foi ampliado às crianças da Vila Varjão e redondezas. A cada 

ano que se passava, a escola ofereceu a série seguinte para atender estudantes aprovados, de modo 

que, em alguns anos já atendendo estudantes desde a pré-escola a oitava série (atual 9º ano). A 

Educação de Jovens e Adultos também foi ofertada. O ensino médio foi reivindicado pela comunidade 

durante vários anos para que os estudantes não tivessem de buscar outra escola depois da oitava 

série. 

Foram realizadas reformas e a construção de outro pavimento com espaços para laboratórios, 

mas, antes mesmo de receber qualquer turma do ensino médio, em 17 de novembro de 1993 a Escola 

Classe e Jardim de Infância do Lago Norte foi transformada em Centro de Ensino de 1º Grau do Lago 

Norte. A partir daí os estudantes de 7ª e 8ª séries e do Ensino Médio foram atendidos no recém-

construído Centro Educacional do Lago Norte – CEDLAN, na SHIN QI 01 Área Especial. 

Após 1994, os investimentos financeiros governamentais às escolas públicas diminuíram 

significativamente, o que provavelmente foi um dos fatores que ocasionou a migração da maioria dos 

estudantes moradores do Lago Norte para escolas particulares. Desta forma, houve uma maior 

disponibilidade de vagas e isto permitiu ao CELAN atender um número expressivo de estudantes 

moradores da Vila Varjão, Córrego do Urubu, Aspalha, Bananal (Chácaras dos trechos um ao nove), 

Paranoá, Itapoã, Granja do Torto, e Sobradinho, Asa Norte e Lago Norte em menor número. 

Atualmente, o Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte, atende, em sua maioria, 

estudantes provenientes das comunidades do Varjão, Granja do Torto, Setor de Chácaras do Lago 

Norte e Paranoá Parque. 

A escola é constituída de quatro pavilhões nos quais se distribuem: salas de aula, sala de 

leitura/Biblioteca, espaço destinado à Sala de Recursos Generalista (para estudantes com 

necessidades especiais), sala de multiuso, cantinas, sala de professores, sala de coordenação e 

Equipe de Apoio à Aprendizagem, sala de Recursos Altas Habilidades, sala para o Serviço de 

Orientação Educacional, Secretaria e Direção. 

Desde 2017, a escola vem avançando em vários aspectos, tomando um novo rumo, garantindo 

uma melhora no ensino oferecido aos estudantes do CELAN. As salas de aulas passaram a funcionar 

como sala ambiente, cada disciplina pode montar um espaço físico mais apropriado para as 

aprendizagens. 

Neste ano, que a escola ofereceu a modalidade de ensino PAAE salas de avanço das 

aprendizagens diminuindo os nossos índices de defasagem idade/série. Em 2019, a escola integrou 

ao grupo de escolas projeto Escola Prioritária. Aumento no nosso quadro de profissionais efetivos 
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atuando na escola. 

A escola em 2020, recebeu estudantes com necessidades especiais, com alto grau de 

comprometimento físico necessitando de mais monitores para atendê-los em suas especificidades. 

Como também um acompanhamento maior da sala de Recursos para isso, será necessário 

ampliarmos o quadro de profissionais que atendem nessa sala. Após um mês do início do ano letivo, o 

mundo foi acometido com a Pandemia do COVID-19. As aulas foram suspensas pelo decreto N. 

40.520, de 14 de março de 2020. “Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde para 

que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus, Recomendação 

N. 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. 

Em 05 de junho de 2020, iniciou o ensino remoto nas escolas. Com a Portaria 133, o programa 

Escola em casa-DF. Os estudantes começaram a acompanhar as aulas pela Plataforma Google 

Classroom. A nossa escola criou salas de aulas na plataforma, fez a alocação dos estudantes e dos 

professores. Neste espaço os professores ofertaram horários de aulas de três horas por dia/turno. 

Cada professor encontrava a sua turma uma vez por semana pelo Google Meet. Neste espaço de 

aprendizagem foram postadas atividades pedagógicas para serem realizadas pelos estudantes, como, 

também provas, testes e avaliações. Os estudantes também faziam comunicação direta com os 

professores pelo WhatsApp, Telegram e via telefone. Aqueles estudantes que sem acesso a internet 

e/ou aparelho eletrônico capaz de assistir às aulas, optaram a continuar seus estudos por meio do 

material impresso. 

A escola se organizou para preparar esse material. Os supervisores e coordenadores 

trabalharam com os professores por área de conhecimento, com trocas de experiências e de material 

didático entre os profissionais. A cada quinzena era produzido uma apostila referente ao conteúdo 

trabalhado em sala de aula remota, oportunizando a todos o acesso à aprendizagem. Iniciamos com 

duzentos estudantes em média recebendo material impresso, foram 36 semanas distribuídas até o 

final das aulas de 2020. 

Alguns estudantes evadiram da escola no decorrer do ano letivo de 2020, fato constatado após 

o retorno das aulas de forma remota em julho. Como a escola acompanha isso? A escola durante o 

Conselho de Classe faz uma relação desses estudantes e estes são encaminhados para o Conselho 

Tutelar. Muitos retornaram após a notificação feita pelo SOE (Serviço de Orientação Educacional). 

Como passamos por um momento de muitas dificuldades social-econômica e de saúde das famílias, 

houve uma posição empática dos professores para com todas as situações que surgiram. 

Os estudantes e famílias retiravam na escola quinzenalmente o material pedagógico e assim 
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os estudantes tiveram como acompanhar a escola em 2020. Muitos estudantes não devolviam as 

atividades feitas. Os professores vendo o baixo rendimento de alguns ofereceram aulas de revisão 

presencialmente na escola. Respeitando as normas de segurança o professor veio à escola tirar 

dúvidas para aqueles estudantes que solicitaram ajuda. Como também, disponibilizaram, no Meet, 

horários extra-aula, para atender aos estudantes com dificuldades na aprendizagem. 

Muitos estudantes apareceram no final do ano, mas, baseado na Portaria 133, estes 

estudantes foram aprovados. Todos os estudantes que apareceram para buscar o material impresso 

e realizaram as atividades atrasadas e foram aprovados de tal forma que o índice de reprovação em 

2020, foi muito pequeno. 

Em 2021, a escola retornou em março continuando com o ensino remoto. (Decreto Nº 41.849 

de 27 de fevereiro de 2021, Decreto Nº 41.874 de 08 de março de 2021, Decreto Nº 41.882 de março 

de 2021). 

A Unidade Escolar preparou a Plataforma Google Classroom de forma diferente do ano de 2020, 

ao invés de 32 turmas disponibilizadas para os estudantes acompanhar. Foram criadas salas por 

disciplinas, cada aluno foi convidado para participar de 11 disciplinas/salas de aulas (Português, 

Matemática, Arte, Ciências, Inglês, Educação Física, Geografia, História, PD1, PD2 e PD3). 
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Dados Informativos importantes da unidade escolar 

 

 

CNPJ: 00627.893/0001-08 

ENDEREÇO: SHIN QI 4/6, Área Especial 

E-MAIL: cef01lagonorte.ppc@edu.se.df.gov.br;  cef01dolagonorte@gmail.com 

Telefone: 3901-7544 

SERVIDOR CARGO/FUNÇÃO 

Ananda Tabosa de Cordova Falcão Sala De Altas Habilidades 

Anderson Magalhães Pereira Professor História 

Angelo Zanolly Batista Rabelo Professor Geografia 

Antonio do Rego Barros Neto Professor Inglês 

Claudeci Gomes de Melo Professora Matemática 

Cynthia Funchal Campos Professora Português 

David Henrique de Moraes Ribeiro Professor Ciências 

Eliane Pereira de Sousa Menezes Professora Ciências 

Elizabeth Dias Parente Coordenação Pedagógica 

Enos Rodrigues Barbosa de Souza Professor Ciências 

Guilherme de Oliveira Lomba Serafim Coordenação Pedagógica 

Isabel Cristina Martins Souza Secretaria 

Iva Daudt Rodrigues Professor Ciências 

Jesine Netto Falcão Professor Ciências 

Jorge Hage Padua Professora História 

Karla Adriana Carneiro Rosa Professora Geografia 

Lara Andreia Santana Cardoso Sala De Recursos 

Luciane Figueiredo dos Santos Marques Supervisora Pedagógica 

Lya Maria Paiva Castro Professora Arte 

Marcia Reis Nobre de Miranda Administrativo 

mailto:cef01dolagonorte@gmail.com
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Marcos Vinicius  Capistrano Professor Educação Física 

Marina Luise Mansur Freire Professora Artes 

Mauro Fernandes de  Almeida Professora De Ciências 

Lya Maria Paiva Castro Professora Artes 

Mayme Barros de Oliveira Professor/Inglês 

Natalia Serafim Mendes Coordenação Pedagógica 

Nayara Carvalho  Goncalves Professora Geografia 

Pedro Lucas Gracie Professor História 

Rafaela Gonçalves Dias Machado Sala De Leitura 

Rafaela Martins Marques Orientadora/Soe 

Rafael Correia Herdeiro Professor Educação Física 

Rafaella Ferreira Amado Professor/História 

Rita De Cassia de Camargos Vieira Professor/Português 

Romina Karen Braga De Brito Professor 

Sibelle Veronica Batista Técnico/Chefe De Secretaria 

Valeria Moran Pereira Orientadora 

Victor Hugo Martins de Borba Supervisor 

Valeria Aparecida da Silva Leite Professora/Matemática 

Valeria Moran Pereira Orientadora/Soe 

02 Servidores Cantina (Terceirizados 

Planalto) 

11 Servidores Limpeza e Conservação 

(Terceirizados Juiz de Fora) 

04 Servidores Segurança Patrimonial 

(Terceirizados Global) 

Conselho Escolar 

Luciane Figueiredo dos Santos Marques Presidente 

Ester Vilela Gonçalves Ribeiro Segmento Professor 
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Márcia Reis Nobre de Miranda Segmento Assistência 

Priscila Soares dos Santos Segmento Pais 

Educadores Sociais Voluntários 

Eduardo Coutinho de Lima 

Luana Gabriele Pires Dias 

 

Hoje temos um total de 60 funcionários/servidores na escola. Com um efetivo de 39 professores 

em sala de aula, os demais compõem: a equipe gestora, coordenadores, supervisores, apoio 

administrativo e secretaria. 

O CELAN conta também com uma unidade executora denominada APAS (Associação de Pais, 

Mestres, Estudantes e Servidores do Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte) responsável 

pela fiscalização de verbas e finanças, assim como faz o Conselho Escolar. 

Por ser o CELAN uma escola inclusiva, assim como outras escolas públicas do Distrito Federal, 

necessita de monitores e educadores sociais para assistência aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais, uma vez que existe complexidade nos casos atendidos por esta escola. 

Para a demanda pedagógica e administrativa, considerando o quantitativo dos estudantes, 

observa-se também a necessidade de um maior quantitativo de profissionais e servidores de apoio à 

Direção na instituição. Principalmente, para atuar como mediador de conflitos, pois há uma demanda 

grande para atuar junto aos profissionais que estão na função de coordenadores pedagógicos e no 

SOE. 

A escola não tem em seu quadro a equipe de serviço de Apoio a Aprendizagem (um pedagogo 

e um psicólogo). 

 

Quanto às dependências escolares, dispomos de: 

 

01 Sala para secretaria 

01 Sala para direção 

01 Sala de administração 

02 Sala dos professores 

01 Sala de coordenação 

02 Salas de recursos: generalista e altas habilidades 

16 Salas de aula 

01 Cantina 

01 Quadra de esportes coberta 
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01 Quadra de areia 

01 Pista de atletismo 

01 Campo de futebol 

01 Sala de Artes (com pias e bancadas) 

01 Sala de Leitura 

01 Almoxarifado 

02 Sanitários por gênero 

05 Lavatórios para higienização das mãos 

 

 

Em 2021, a cantina da escola foi revitalizada, com instalações apropriadas e mudança de piso, 

torneiras e coifas. A escola não dispõe de refeitório para atender estudantes, professores e demais 

servidores. Não há um local adequado para fazerem suas refeições. 

O lanche é servido na sala de aula, interrompendo o professor de suas atividades. Caso, a 

escola oferecesse um local próprio para isso, poderia então, ser servido durante o intervalo de forma 

adequada. Enfatizamos que para muitos dos estudantes o nosso lanche é a sua mais principal refeição 

do dia. 

Hoje temos um total de 60 funcionários/servidores na escola. Com um efetivo de 39 professores 

em sala de aula, os demais compõem: a Equipe Gestora, Coordenadores, Supervisores, Apoio 

Administrativo e Secretaria. São 32 turmas na escola e apenas uma quadra esportiva para ser usada, 

dificultando o trabalho dos professores de Educação Física, que precisam fazer uma escala de 

revezamento para o uso da quadra (temos dois professores por turno). Precisamos da instalação de 

bebedouros próximo a quadra esportiva, visando atender às turmas que estiverem participando das 

aulas de Educação Física. 

Há na escola rampas de acesso e banheiros adaptados para Portadores de Necessidades 

Especiais, mas serão necessárias outras reformas de acessibilidade para atender a comunidade 

escolar. 

A escola conta com um grande estacionamento em frente aos blocos de sala de aulas, onde: 

professores, pais e funcionários estacionam carros, motos e outros. Faz-se necessária a pintura no chão 

em algumas vagas, separando-as conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito - 

CONTRAN, vagas para:  deficiente físico e idoso. 

Temos 16 salas de aula, apenas 4 salas possuem ar- condicionados instalados, o que seria 

ideal era a instalação do aparelho de refrigeração em todas as salas de aulas. 

Os estudantes chegam à escola de transporte escolar, quando no presencial, em tempos, de 

normalidade. Na troca de turno os estudantes do vespertino precisam aguardar o turno matutino sair 
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das salas para então, poder entrar, há um intervalo de 10 minutos entre um turno e outro. 

Existe a necessidade de se construir uma cobertura de toldos, que possam abrigar os 

estudantes em dias de chuvas, garantindo que estes cheguem ate a sala de aula protegidos de 

qualquer intempere climática. 

Gostaríamos de ter um Laboratório de Informática equipado, para recebermos os 

estudantes. A escola já possui um espaço para isso, inclusive com toda instalação elétrica, o que não 

temos são as máquinas (computadores). Construir um laboratório multiuso, com possibilidade de 

realizarmos cursos para os estudantes e para os profissionais de educação da escola. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

O trabalho pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte objetiva promover 

a construção de valores como: paz, respeito, amor, responsabilidade, organização, cooperação e união. 

O nosso anseio é nutrir esses valores, para que por meio de atividades escolares, todos possam refletir 

sobre atitudes e “anti-valores” que a sociedade nos impõe, e resgatem a sua autonomia, percebendo o 

que somos e no que podemos nos transformar. 

Um outro problema grave é a depredação do patrimônio público, alguns estudantes não 

preservam as paredes das salas de aula, os banheiros e espaços externos. Não conseguem manter 

o ambiente limpo jogam muito lixo nas dependências da escola. Todo esforço tem sido canalizado em 

ações que combatam esses tipos de comportamento. 

Em 2019, a escola participou do Projeto Na Moral do MPDFT, o CELAN foi vencedor do desafio, 

concorreu com outras 10 escolas da SEEDF, com atividades que impulsionaram os estudantes a 

mudar suas atitudes. O tema central do projeto era a honestidade. Foram meses de aplicação das 

ações que culminaram em um prêmio de R$15.000,00(quinze mil reais), o melhor de tudo foi ver o 

engajamento dos estudantes e de toda a comunidade escolar para ganhar a premiação. 

Percebemos, que são muitas as carências dos nossos estudantes, material e emocional. Para 

esta instituição de ensino, essa realidade não só é um desafio, mas constitui-se sobretudo em 

compromisso para orientá-los no sentido de torná-los sujeitos melhores, conscientes de direitos e 

deveres, de forma que possam transformar essa realidade difícil em crescimento pessoal. Eles têm 

consciência da escola que possuem. Admitem ser a escola muito boa, com muitos profissionais 

capacitados e excelentes, que o espaço físico está melhorando, embora haja tantas carências. 

O CELAN possui grande quantitativo de estudantes (826 estudantes). Os turnos matutino e 

vespertino apresentam: 4 turmas de 6° anos, 4 turmas de 7° anos, 4 turmas de 8° anos e 4 turmas de 

9° anos. 

É importante informar que nos anos de 2017 e 2018, a escola tinha turmas de Programa de 

Avaliação da Aprendizagem Escolar - PAAE. Ofertamos essas turmas na busca de diminuirmos 

significada mente os altos índices de defasagem idade/série. 

Na tabela abaixo estão os dados de movimento e rendimento escolar por turno e ano: 

Movimentação 6ºano 7ºano 8ºano 9ºano 

Matrícula em 11/03/2020 204 218 212 193 

Admitidos após 11/03/2019 4 10 8 5 

Afastados por transferência 7 2 4 4 
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Reclassificados para o Ano 0 0 0 0 

Óbito 0 0 1 0 

Aprovados sem Dependência 201 226 215 194 

Aprovados com Dependência 0 0 0 0 

Reprovados 0 2 0 0 

Afastados por Abandono 0 0 0 0 

Sem Informação de Rendimento (SIR) 0 0 0 0 

Total 201 226 215 194 

 

Estudantes matriculados em 2022 
6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

195 206 205 213 

Total 819 

Total de matriculados no turno diurno por blocos do 3º ciclo Estudantes Turmas 

Bloco 1 do 3º ciclo do Ensino fundamental de 9 anos 401 16 

Bloco 2 do 3º ciclo do Ensino fundamental de 9 anos 418 16 

 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 

 

O CELAN, até 2017, antes da universalização do Terceiro Ciclo ofertava turmas dos Anos Iniciais 

e anos finais (6o e 8o anos). Por isso, não possui o índice IDEB dos anos finais, além disso, não há dados 

referente ao IDEB de 2019. Segue a tabela do histórico do IDEB dos anos Iniciais: 
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Diagnóstico da Realidade Escolar questionário respondido pela comunidade escolar 

(Professores, Pais/responsáveis e estudantes) - Google Forms. 

 

Segmento Professor 

O questionário aos professores foi dividido em 2 áreas: a escola e seus arredores e a vida 

profissional dos docentes, seguem os gráficos referente às respostas recebidas 
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15. Caso tenha marcado “parcialmente atendido” ou “não atendido” na pergunta anterior especifique o que falta: 

• Faltam computadores, projetores suficientes e caixas de áudio 

• Alguns acessórios eletrônicos. Ex: caixa de som, extensões 

• Projetor e internet na escola toda 

• Internet e televisores em todas as salas de aula. 

• Falta equipamentos áudio visuais, computadores e internet. 

• Datashow, laboratórios, sala de informática, livros didáticos em quantidade suficiente para os alunos 

• Melhoria nos livros didáticos 

• Livros individuais para alunos. 

• Falta planejamento pedagógico 

• o número de projetores não é suficiente para todos, não tem material que cubra falta de professores, não existe 

maneira fácil de fazer cópias coloridas. 

• Datashow. 

• Não utilizo. 

• Falta internet nas salas de aula 

• Datashow, caixa de som, microfone, livros didáticos, livro do professor, internet de maior alcance 

• Falta estrutura nas salas, a quantidade de projetores não é suficiente para atender todos os professores e salas, 

poderia haver um laboratório de informática ou uma biblioteca que funcionasse plenamente no turno vespertino. 

• Falta mais projetores de slide, internet de boa qualidade, mais equipamento de som. 

• Faltam livros didáticos 

• Faltam livros didáticos, o livro é ruim (em parte por conta da forma de contratação da secretaria que geralmente 

nos obriga a escolher entre opções ruins), não tem laboratório ou recursos didáticos (microscópio, vidraria, 

reagentes, data show, caixa de som…), não tem local adequado para armazenamento de material de ciências 

(vidraria, amostras de solo, rochas, material biológico…) 

• Internet nas salas de aula, tv e aparelho de som. Livros paradidáticos em língua estrangeira. Maior variedade de 

material de papelaria. 

• Falta livros didáticos para todos os alunos 

• Faltam recursos tecnológicos, laboratório de geociências, dentre outros 

• Livro didático exemplar do professor 

• Computadores, internet, entre outros 
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24. Quais são suas sugestões para melhoria do CELAN? 

• Não me sinto capaz de propor melhorias 

• Realizações de projetos e atividades diferenciadas. 

• Internet pelo menos para os professores na escola 

• Internet em toda a escola para os professores, televisores em todas as salas, melhorar a merenda dos alunos, 

aquisição de mais jogos para os alunos. 

• Completar o quadro de professores. 

• Mais profissionais de educação, monitores e educadores sociais. 

• Dar maior atenção às questões disciplinares e promover um novo e renovado suporte material para o 

desenvolvimento propício das atividades didáticas 

• DESMILITARIZAÇÃO, INVESTIMENTO MACIÇO A AFIM DE SANAR OS PROBLEMAS ESTRUTURAIS E 

REMODULAÇÃO A FIM DE SANAR O DÉFICIT DE PROFISSIONAIS 

• Grupo de professores mais engajados em trabalhos externos à sala de aula. 

• Nada a declarar até o momento 

• Wifi, laboratório de informática e ciências. 

• Eu acho que deveria ter projetores fixos nas salas de aula e Internet em todas as salas como em algumas 

escolas do Plano piloto 

• Mais proximidade com a realidade de cada professor. 

• Trabalhar a Pedagogia de Projetos, utilizar o reagrupamento extraclasse quinzenal e o intra classe semanal. 

• Manter permanentemente as salas ambientes, maior comunicação entre a gestão e o corpo docente, soluções 

melhores e mais eficientes para a constante falta de professores. 

• Melhor organização do trabalho pedagógico. E que a equipe de professores seja coesa nas ações acordadas. 

• Prefiro não responder. 

• Ter equipe completa, sem a falta de professores. Já foi o primeiro semestre quase todo e até hoje não tem o 

total de professores necessários. 
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• Implementação de um projeto conjunto com todos os professores. Outras melhorias em que eu consigo pensar, 

infelizmente, dependem de recursos humanos que não são disponibilizados pela SEDF. 

• Manutenção dos ventiladores, e uma sala de áudio visual com todos os equipamentos necessários para 

utilização desse espaço 

• Adoção da mediação de conflitos. 

• Penso que o que poderia ser feito já está em curso. 

• Nenhuma no momento. 

• Todas as turmas de 6 e de 7 anos no vespertino e todas as turmas de 8 e de 9 anos no matutino. 

• Projetos 

• Trabalhar o projeto da paz, trabalhar com as oficinas, reativar o grêmio, assembleias com os estudantes, 

promover mais intervalos culturais e saídas de campo, além de mais formações nas coletivas. 

• Realização de Projetos 

• Mais disciplina dos alunos 

• Abordagem mais direta entre coordenação e professores, maior comprometimento dos professores para/com o 

aprendizado dos alunos e que os professores respeitem e cultivem uma boa relação com os estudantes (sempre 

que for possível). 

25. O que você espera da escola com a vinda da Gestão Compartilhada (escola cívico-militar)? 

• Não sei dizer 

• Espero que a disciplina melhore para uma melhor aplicação do trabalho pedagógico. 

• Vou poder me preocupar só com o pedagógico 

• Espero que os alunos se comportem melhor e com mais respeito e que a escola se torne um ambiente de paz, 

alegria amor e aprendizado. 

• Uma melhora na disciplina. 

• Maior repressão aos estudantes, padronização e censura aos professores. 

• Tenho convicção que a parte disciplinar e as relações entre professores e alunos vão melhorar bastante, 

possibilitando assim a evolução do trabalho pedagógico, até aqui extremamente prejudicado pelas questões 

disciplinares. 

• RETROCESSOS, EXCESSOS, AUTORITARISMO, SEGREGAÇÃO, COAÇÃO, COERÇÃO, 

TRANSFERÊNCIAS EM MASSA E A CONTINUIDADE DOS PROBLEMAS DE DÉFICIT DE PESSOAL 

QUALIFICADO PEDAGOGICAMENTE E PROBLEMAS ESTRUTURAIS E MATERIAIS 

• Sei nem dizer. 

• Que haja melhoria na disciplina entre os estudantes 

• Melhoria significativa no ambiente escolar para trabalho e para aprendizagem. 

• Espero melhora na disciplina dos estudantes 

• Respeito por parte dos alunos. 

• Sem comentários. Vou ficar na escola para acompanhar a nova política pública 

• Alunos com medo, Professores intimidados, algum espancamento e pelo menos um corpo sangrando no chão. 

• Auxílio nas questões disciplinares. 

• Que o aspecto disciplinar seja definitivamente resolvido para que possamos focar no ensino-aprendizagem dos 

estudantes. 
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• Será pior, porque falta a formação em licenciatura para os militares, coisa que é fundamental em uma escola. 

• Melhoria da disciplina e da segurança. 

• Embora não concorde com esse modelo de gestão, uma vez que a implementação acontecerá, eu realmente 

espero que seja possível um diálogo franco e aberto entre a gestão pedagógica e a disciplinar, de forma que o 

trabalho seja, de fato, conjunto, não independente. 

• Espero que a gestão compartilhada contribua para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico pleno. 

• Espero que eles ouçam toda a equipe (gestão, coordenação e professores) para tomarem ações adequadas ao 

ambiente escolar 

• Espero uma melhora na questão disciplinar e uma maior organização interna. 

• Um sistema de disciplina autoritário e repressor, sem espaço para diálogo e criação coletiva de regras. Menor 

possibilidade de inclusão e participação dos alunos na dinâmica da escola e nas tomadas de decisões. Maiores 

reclamações dos alunos por tratamento truculento. Menores problemas de disciplina. Maior organização do 

trabalho pedagógico. 

• Espero um ambiente favorável à educação plena de nossos alunos. 

• Mais tempo para desenvolver projetos 

• Não espero nada. Votei contra e discordei. 

• Vejo que escola não é lugar de polícia, e sim de professor. 

• Mais disciplina 

• Um pouco de opressão por parte dos policiais e, em contrapartida, uma melhoria significativa (espero) no 

comportamento dos alunos. de maneira que seja possível trabalhar de maneira segura. 

 

Segmento Pais/Responsáveis: 
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O que você, como responsável, entende como Missão da Escola? 

• Ensinar 

• Nada 

• Sim 

• Responsabilidade 

• Que como pai tenho que ter responsabilidade com estudos do meu filho pra ajuda nas tarefas frequenta 

as reuniões etc..... 

• Melhorar cada vez mas 

• Preparar o aluno para um futuro melhor 
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• Entendo que o ambiente escolar é o lugar onde nossos filhos tem uma interação social ativa, onde 

alguns conceitos são firmados. Acho de suma importância no aprendizado pedagógico e socialização 

de cada um. 

• Boa 

• Ensinar! 

• realizar mais projetos para os alunos se ocupar pois educação nunca é demais 

• Aprender e respeitar 

• Prepara o aluno para o futuro 

• De ensino! 

• É tentar ensinar o aluno ler, escrever é deixá-lo pronto para o ensino superior. 

• Bom 

• Contribuir com a missão pedagógica com a participação dos pais na melhor educação dos alunos para 

o melhor aprendizado do aluno. 

• Pra mim a missão e ensinar, corrige quando for necessário estimular o aprendizado como um todo. 

• Importante para que tenha um futuro melhor. 

• Complementar a educação e ensinar os alunos a entender o mundo e o próprio futuro! 

• Onde se aprende, se desenvolve o aprendizado pra um futuro, com conhecimento geral de cada coisa 

um pouco. 

• O filho ir estudar e obedecer aos professores 

• Não sei 

• Muito bom talvez eles podiam se comportar melhor. 

• Levar um ensino de qualidade aos alunos 

• Missão da escola e prepara os alunos agora educação isso já e com os pais 

• Formar bons alunos 

• Ajudar a criança e os seus responsáveis na formação do aluno e da pessoa humana. 

• Ensinando bem 

• Preparar o aluno pra vida profissional 

• Nada a declarar 

• Ensinar para o futuro 

• Educar e ensinar a empatia entre os alunos! 

• Garantir o aprendizado do aluno 

• Responsabilidade 

• Que é um auxílio a mais no aprendizado 

• Ensinar, preparar os alunos para um futuro melhor. 

• Eu entendo que agente tem que ter responsabilidade mesmo com coprom8s 

• Ensinar nossos filhos 

• Ensinar nossos filhos a ler, escrever preparar para o futuro. 

• Da uma boa qualidade de ensino aos alunos 

• Ensino 

• Passar conhecimento para os alunos 

• Respeita os alunos e professores 
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• Ter responsabilidade sobre meus filhos e sobre a escola e no que estiver ao meu alcance ajuda 

• Ajuda aos pais na educação e formar cidadãos do futuro 

• Eu acho que é auxiliar, aos pais e responsável pela criança, a ajudar a ter uma formação, um futuro 

próspero a ter um bom aproveitamento do aprendizado, que nem sempre, os pais ou o responsáveis 

consegui sozinhos. E preciso ter a participação da escola. 

• Muita disciplina... 

• Educar as crianças. 

• Em parceria junto com a família preparar pessoas para a sociedade! 

• Transforma a vida dessas crianças 

• Aprendizado 

• Preparar academicamente meu filho para o mercado de trabalho 

• A missão da escola é fazer a parte dela ensinar com amor ser um lugar confortável para o melhor 

aprendizado, mas a primeira educação vem de casa é de nossa responsabilidade de pais 

• Participar e contribuir no aprendizado dos meus filhos. 

• Educar, orientar...e acompanhar o desenvolvimento do aluno 

• Contribuir na educação! 

• A missão da escola é de ensino a educação vem de casa por isso acho que seja na contribuição de 

aprendizado. 

• Um lugar onde os mestres de ensino estão ali para dá o melhor aos nossos filhos, e esses nossos filhos 

estão para aprender com eles! 

• Ensinar e cuidar dos alunos diariamente 

• Ensinar e ajudar o aluno ser um cidadão do bem. 

• Cumprir metas de ensino 

• Trazendo para as escolas melhorias e qualidade de ensino. 

•  em ensinar e preparar o aluno para o bom convívio com a cidadania 

• Ajudar na disciplina e educação. 

• A escola tem que sempre procurar fazer o melhor possível para prestar um serviço de qualidade para os 

estudantes 

• Fazer com que eles tenham um futuro promissor 

• Educar os alunos 

• Responsabilidade contribuinte no futuro das crianças 

• Ensinar os alunos um caminho, de sucesso, respeito, cuidado e empatia ao próximo.  

• A criança se socializar e aprender a ler e escrever e der segurança 

• Também não sei responder nada por que minha filha entro esse ano na escola então, tenho pouco 

acompanhamento escola 

• Q seja uma escola de segurança e de respeito 

• Educar para respeitar o próximo e dedicação 

• Missão da escola é cuidar da criança e do adolescente e auxiliar no que for possível para o bem, 

crescimento e desenvolvimento do aluno, é ensinar, é cultivar, é potencializar a educação da criança e 

do adolescente, pois a educação que os pais dão ou tentam dar em casa não é suficiente... 

• É o ensino! 

• Quase nada 
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Sugira uma breve frase para inclusão no Projeto Pedagógico (PPP): 

• Não sei 

• Escola e Família 

• Não 

• Sabendo dos seus direitos você pode ir onde quiser. 

• Acho que vai ficar ótimo 

• O projeto pedagógico é de suma importância para comunidade escolar 

• Mais educação 

• Mais esportes 

• Tem uma coisa que ninguém pode tirar de você! O aprendizado! 

• Sim 

• Educação para todos. 

• Socialização 

• Não sei responder pois não conheço 

• Olha se teve uma reunião, falando sobre eu devo ter fechado atrasada que foi a primeira 

reunião, então não conheço o projeto. 

• Desistir nunca 

• Nao conheço esse projeto 

• Uma boa ideia que poderia receber mais recursos do estado. 

• Os estudos levaram para os estudos 

• Nada a declarar 

• Ensinar para vencer. 

• Já estou satisfeito com a (PPP) existente! 

• Portas para um futuro melhor 

• Não sei. 

• Compromisso 

• Ser mais atencioso com alunos 

• Conhecer, mas um aluno antes de julgar 

• Não precisa de muito cada um faz um pouco 

• da aos alunos uma explicação dos conteúdos, mas objetivo que eles entendem 

• Tem q te disciplinas educação etc... 

• Não tenho. 

• Acolher sem julgar. 

• Não sei o que é 
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• Estudar e um futuro brilhante 

• "A educação faz a transformação." 

• Acho que pra incentivar os alunos a ler mais, ter um dia colocar todas pra ler algum livro 

• Educação um direito de todos. 

• Educar. Orientar e desenvolver atividades estudantis. 

• Educação de excelência 

• Para que possamos ser bons cidadãos não podemos fugir da escola e sim fugir para dentro 

dela até a conclusão da nossa formação. 

• Respeito a todos os professores 

• Não seio que significa 

• Não 

• Muito bom para obter melhores resultados 

• Valorização dos profissionais da educação, qualidade de ensino. 

• Sem comentários 

• mais professores 

• Juntos somos mais fortes! 

• Respeito aos colegas e professores. 

• Segurança e acompanhamento mais de perto das crianças na escola 

• Ensinar é um ato de amor!! 

• Não sei responde por que não acompanhei nem o pedagógico, escola então não sei opina 

• Respeito, educação, responsabilidade e segurança 

• Danças, músicas e professores interessados no diferencial, interessados em cativar 

adolescentes e crianças para educação escolar. 

• Sim 

 

Registre a sua sugestão para a melhoria da escola, caso haja. 

• Nenhuma 

• Sim 

• Mais segurança. 

• Colocar mais vigilante na escola por conta das brigas 

• Minha sugestão que eu acho era pra militarizar todas as escolas 

• Segurança 

• melhorar o lanche 

• Escola militar 
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• Mais segurança para os alunos e comunidade, para melhor aprendizado do aluno. 

• Água gelada mais perto dos alunos. 

• Tirar quem não quer estudar da escola. 

• Esse é o primeiro ano do meu filho na escola não conheço ainda o regime da escola 

• Acho que dois anos atrás, a escola estava que era só brigas era só o t se ouvia falar, hoje já 

melhorou bastante as crianças que se envolver mais com a escola, teatro gincanas um dia de 

recreação era assim na minha infância torneios 

• Deixa de pegar no pé de alguns alunos é olhar para os demais que também aprontam e os 

professores não ver 

• Mais professores, porque ñ adianta colocar policiais e ñ ter professores 

• Olhar os melhores horários onde os pais possam participar mais 

• Pra mim tá perfeito...e apoio o policiamento nas escolas 

• Não tenho 

• Uma boa gestão 

• É extremamente necessário mais professor, já que a professora de geografia quase não vai a 

escola e também não havia professor de matemática. As crianças acabam ficando 

prejudicadas. 

• Melhorar a segurança dos alunos, minhas filhas me relatam muitas brigas entre os alunos 

• Nada a declarar 

• Violência de alguns alunos mal comportamento. 

• As reuniões estão muito próximas umas das outras, pra quem não tem carro e mora em um 

núcleo rural fica complicado acompanhar! 

• Os deveres de casa quase nunca têm, os livros individuas pra refrescar os estudos em casa. 

• Brigas entre os estudantes 

• Mais interação com os pais 

• Mais policiamento 

• Mais segurança 

• Ter mais conhecimento e respeita o aluno 

• Coloca mais polícia incentivar os jovens com palestra filmes nas quadras pra mostra a 

realidade fazer mais assunto sobre a violência convoca os pais juntos com os filhos 

• Não vou poder participar da votação dia 4 mas a minha opinião que concordo com a 

participação da polícia na escola 

• Menos briga, menos falatório, menos bagunça e que os alunos aprendam mais. 

• Menos brigas 
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• Melhoria nas salas de apoio para crianças com dificuldades de aprendizagem. 

• empenho 

• Na situação atual seria bom que tivéssemos um psicólogo na unidade se possível! 

• Tudo ok 

• Quero mais segurança nas escolas 

• Família mais presente na escola, saraus. 

• Ter todos os professores e ter todas as aulas para ñ prejudicar os alunos 

• Acredito que a militarização pode melhorar 

• Ter mais regras pra impor mais respeito entre estudantes e professores 

• A escola tem que ter mais pulso firme em relação aos alunos. 

• A Merenda da Escola com mais opções... 

• Mais segurança! 

• Conseguir professores suficientes para dar o ensino do 6⁰ ano e se possível trocar os dias de 

reunião que está sempre acontecendo aos sábados, devido ao meu curso acaba a minha 

irmã tendo que participar. 

• Mais segurança e atenção da direção com alunos e professores 

• Visão dos objetos gerais da escola, família e escola. 

• Uma escola de exemplo 

• um apoio da PM para assim manter a segurança dos demais alunos que realmente querem 

estudar 

• Militarização. 

• Quanto a escola não tenho o que reclamar, só a falta de professores que está deixando a 

desejar, mas sei que não é culpa da escola 

• Eu acho que com a militarização da escola ficará melhor 

• Segurança, disciplina e mais professores competentes 

• Militarizar 

• Projeto cívico militar, passeios para visitar monumentos de Brasília. 

• Mais segurança 

• Eu gostaria que a escola tivesse mais atenção nos alunos por que a muitas brigas etc... 

• Cantina, e muita disciplina 

• Minha sugestão para a escola é, melhoria em comunicação em tirar dúvidas em relação as 

notas e principalmente notas lançadas erradas. É um ato de total falta respeito com o 

estudante. Principalmente a falta de diálogo. Vejo que a escola teve uma queda em relação a 

isso. 



52 
 

Projeto Político-Pedagógico CELAN 2022 

• Já falei lá em cima 

• Inclusão de cursos entre eles línguas, braile, técnicos. 

 

 

Segmento estudante 
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Como é a minha escola 

 

Breves relatos, dos estudantes do CELAN, de como eles veem a sua escola, foram feitos trabalhos 

específicos, análise da escola, feita pelos principais atores da instituição escolar: os estudantes. “ Foi 

assim que relataram os estudantes sobre o CELAN: 

“A minha escola tipo é legal e boa e tem muito professores bacanas, também tem professor 

muito ruim, porque não tem paciência e não sabe explicar”...(Rikelmi F. dos Santos). 

“A minha escola não tem a aparência das mais belas, porém os educadores são maravilhosos 

com exceção de alguns, mas no geral eles fazem o possível para ajudar aqueles que querem 

realmente aprender...Mas os jovens, pelo menos os da minha sala são terríveis, impossíveis, que não 

querem nada com a vida e nem mesmo se importam se estão atrapalhando os estudantes e os 

professores. Ela iria melhorar muito se esses estudantes tivessem um castigo”. (Luana Ferreira dos 

Santos – Turma 8ªB) 

“Muito bagunceira a maioria dos estudantes. Mal-educado, principalmente os mais velhos e 

mais os meninos, Eu gosto mais do intervalo e a cantina, nunca fui à biblioteca. Eu gosto mais do 

intervalo...(Feliciana dos Santos) 

“Bem rígida! Porém eu acho que seja ideal, pois a qualidade de ensino é muito boa, tem professores 

interessados e capacitados e às vezes até são bem legais. Algumas coisas poderiam mudar, mas quanto 

à qualidade do ensino nada a reclamar. Ela é bem limpa e organizada, não gosto 100% porque tenho 

que acordar cedo, mas é bem boa”.(HechilyMyara) 

“A escola é muito de boa, estou aqui a pouco tempo, mas a escola tá sendo legal”. (Vítor Soares) 

 

II- Os professores relataram também sobre a escola: 
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No encontro pedagógico com a Profa. Doutora Carmyra Batista, sobre o tema AVALIAÇÃO. E 

após o estudo, os professores fizeram uma reflexão sobre o seguinte tema: A escola que temos? A 

escola que queremos? Sugestão. 

Foram esses os relatos colhidos pela coordenação pedagógica respondendo à reflexão: 

“Uma equipe gestora muito comprometida e querendo melhorar a escola; professores muito bons 

e capacitados em suas áreas de conhecimento, mas com toda essa excelência ainda não trabalham 

em equipe. Vemos muitos trabalhando isoladamente. Ainda não há um sentimento único em prol da 

escola, muitos buscam realizar somente seus interesses pessoais. O bem coletivo não tem sido 

prioridade. 

Os estudantes são extremamente carentes de afeto e atenção. Em sua maioria, tem famílias 

desestruturadas e não participativas na realidade escolar e pessoal de seu filho. Tudo isto afeta o 

rendimento/aproveitamento escolar. Ainda assim, temos estudantes com muito potencial a ser 

aproveitado e explorado.” 

 

 

A escola que queremos 

 

Fala dos professores em reunião pedagógica: 

 

“...Uma escola que discuta coletivamente, com todos os níveis e turnos, buscando soluções, 

principalmente quanto aos recursos materiais prioritários. Uma escola que os esforços coletivos 

somem, para que a escola funcione efetivamente, para que nossos estudantes possam avançar, e 

desenvolver as habilidades e competências necessárias à próxima etapa/série...” 

(Professores do Matutino) 

 

“... dinâmica,   porém   pró-ativa,   suave,   respeito   entre   todos 

...prazerosa, comunicação precisa, clara, planejamento do que acontecerá com bastante 

antecedência. Internet, funcionando. 

Equipe gestora com bom senso, investindo no profissional da escola: incentivando, 

proporcionando qualidade e tranquilidade...” (Professores Vespertino) 

A UE realizou amplo diagnóstico com seus estudantes, responsáveis e servidores. Esse processo 

se deu com a aplicação de questionários (em anexo) e a compilação de todos os dados que estão 

mostrados abaixo: 
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte - CELAN tem a missão de formar 

integralmente os sujeitos. Assim compreendemos, como Ribeiro (1991) que a finalidade da educação 

apresenta dois aspectos que se interligam e são mutuamente dependentes: um aspecto mediato e um 

imediato. O aspecto imediato está relacionado à visão de mundo que nós educadores queremos imbuir 

e o aspecto mediato refere-se à construção junto aos estudos do conhecimento historicamente 

acumulado pela humanidade. 

Nesse sentido, entendemos que a função social do CELAN passa por duas esferas: a primeira, 

imediata, refere-se à humanização dos estudantes que nela passam; e a outra, mediata, refere-se a 

oportunizar que os estudantes acessem os conhecimentos humanos cientificamente elaborados. 

Assim entendemos que a função da escola é desenvolver junto ao aluno as condições de que 

todos possam “participar da práxis humana na progressão da sociedade” (SERAFIM, 2021, p. 87), 

isso só é possível com a ligação entre a práxis pedagógica através do mundo do trabalho e isso se 

faz ao trazer para o ambiente escolar a perspectiva do trabalho. 

Não quer dizer que seja função da escola desenvolver as técnicas do mundo do trabalho, mas 

é nossa função desenvolver com os alunos as ligações necessárias a esse mundo, essencialmente 

no que se refere às condições que o modo de produção atual nos impõe. 

 

MISSÃO 

 

Nossa missão é fazer da nossa Unidade Escolar um grande instrumento transformador na vida 

dos estudantes, propiciando a possibilidade de mudar a sua realidade e construir um novo futuro 

repleto de acesso à cultura, crescimento intelectual e inserção no mercado de trabalho. 
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Princípios orientadores das práticas pedagógicas e administrativas 
 

Uma educação pública efetiva depende verdadeiramente do compromisso e da ação do Poder 

Público, mas deve necessariamente ser apoiada e reivindicada pela sociedade. Uma educação de 

qualidade visa a formação do indivíduo que possibilita uma transformação social e tecnológica 

qualitativa, que imprime valores de sustentabilidade, considerando a diversidade cultural, étnica 

brasileira e que contribui para o exercício da cidadania, sem perder de vista os direitos humanos. 

Nossa prática docente deve orientar-se pelo contexto sócio, econômico, cultural, ambiental e 

conhecimentos pré-adquiridos do aluno, no qual a escola está inserida. As concepções, práticas 

pedagógicas e administrativas do Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte (CELAN) têm por 

objetivo cumprir a função social da escola em excelência, articulando o Currículo em movimento de 

forma significativa e contextualizada e levando em conta a complexidade e a heterogeneidade social 

que se apresenta no cotidiano escolar. A criatividade é incentivada como ferramenta para superação 

dos entraves do dia a dia e expressa pelo comprometimento e solidariedade de todos, contemplando 

ainda mais esses princípios, está a nossa educação inclusiva. 

 

Princípios da Educação Integral: 
 

O princípio da Integralidade: deve ser entendido a partir da formação integral dos estudantes, 

buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. A escola trabalha de forma integral, respeitando as 

individualidades, observando todas as habilidades e competências. 

O princípio da Intersetorialização: é o diálogo entre a escola e políticas públicas, de diferentes 

campos, em que projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando 

potencializar a oferta de serviços públicos dentro do ambiente escolar. A escola tem firmado parcerias 

com ONGs e também com os centros de Saúde, para divulgar o trabalho de combate às várias 

doenças e epidemias que possam estar crescendo no meio de suas comunidades. Por exemplo; o 

uso de preservativos, métodos anticonceptivos, doenças venéreas. entre outros. 

O princípio da transversalidade: é o princípio que permite aceitação de muitas formas de 

ensinar, logo dentro de uma lógica interdisciplinarde conhecimento, vinculando a aprendizagem aos 

interesses e aos problemas reais dos estudantes. Por meio de projetos desenvolvidos durante as 

aulas, como exemplo o Projeto Cidadania e Democracia, que iniciamos no ano de 2019, na escola, os 

temas estão sendo desenvolvidos pelos nossos estudantes, levando a uma reflexão de seu papel na 

sociedade, de como eles podem contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária.  
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O princípio do diálogo, escola e comunidade: acontece quando ocorre uma transformação da 

escola num espaço comunitário, legitimando- se os saberes próprios da comunidade, resgatando 

tradições e culturas populares. Há uma preocupação por parte de alguns professores em realizar 

oficinas com os pais, palestras para difundir o conhecimento que cada um possui e a partir dai 

compartilhar com a comunidade escolar. Os professores querem organizar essas palestras no período 

noturno. 

O princípio da territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade 

como um rico laboratório de aprendizagem. Para tal, é preciso mapear os potenciais educativos do 

território em que a escola se encontra, planejando trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita 

parceria local com a comunidade. 

O princípio do trabalho em rede: traz a perspectiva de que o estudante não é só do professor 

ou da escola, ele faz parte da equipe da escola e da rede de ensino. 

 

Princípios epistemológicos 
 

Princípio da unicidade entre teoria e prática: intencionalmente, ter em nossas práticas o 

princípio de fazer as aprendizagens pularem os muros da escola. 

Princípio da Interdisciplinaridade e da contextualização: a interdisciplinaridade favorece a 

abordagem de um mesmo tema em diferentes componentes e a contextualização é a organização do 

conhecimento em uma situação próxima daquela na qual ele será utilizado o Princípio da 

Flexibilização: garantia da flexibilidade que as UE’s considerem suas Propostas Pedagógicas e suas 

realidades para a adequação da grade curricular. 

 

Princípios da Educação Inclusiva 
 

O sistema educacional tem a competência de propiciar recursos e meios capazes de atender às 

necessidades educacionais especiais de todos os estudantes, de modo a oportunizar lhes condições 

de desenvolvimento e de aprendizagem, segundo os seguintes princípios: 

• respeito à dignidade humana; 

• educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos que 

possam apresentar; 

• direito à igualdade de oportunidades educacionais; 

• direito à liberdade de aprender e de expressar-se; e 

• direito a ser diferente. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral 
 

O CELAN tem como objetivo formar integralmente os estudantes e isso passa por respeitar as 

diferenças e desenvolver o senso crítico e reflexivo neles. 

 

Objetivos específicos 
 

• Melhorar os índices de aprendizagem reduzindo as taxas de abandono e reprovação escolar, 

como também valorizando os profissionais da educação. 

• Garantir que nenhum aluno fique fora da escola. Realizar busca ativa de todos os estudantes 

que abandonaram os estudos. Elaborar estratégias para executar as ações pedagógicas de forma 

eficiente e eficaz. 

• Promover articulação da comunidade escolar: pais, estudantes, servidores e professores em 

prol de uma educação de qualidade, por meio de palestras para os responsáveis, oficinas, reuniões 

de pais; 

• Elevar o desempenho acadêmico dos estudantes por meio de projetos de leitura, interpretação, 

escrita e operações matemáticas; 

• Aumentar os índices de aprovação e reduzir a evasão escolar por meio acompanhamento 

diferenciado dos estudantes com mais fragilidades, práticas pedagógicas diferenciadas, estudos de 

caso para situações pedagógicas mais graves; 

• Desenvolver projetos de educação ambiental. 

• Buscar parcerias dentro da legislação vigente, com Organizações Não Governamentais - 

ONG's, Organizações Sociais – OS, entre outros. 

• Incentivar o zelo pelo aspecto físico da instituição, conservando o patrimônio escolar, com 

propostas pedagógicas e projetos que estimulem a conservação do ambiente escolar; 

• Promover ações orientadas para solucionar questões disciplinares e de convivência, como 

implementação e fortalecimento de projetos de grande porte. 

• Promover estudos, palestras e formações para o fortalecimento de práticas pedagógicas que 

se ancorem nos documentos vigentes da SEEDF: Diretrizes do terceiro ciclo, diretrizes de avaliação e 

pressupostos teóricos do currículo da educação básica. 

• Promover palestras para a comunidade escolar, aos estudantes e demais profissionais de ensino 

no combate dentro da escola de qualquer tipo de comunicação violenta, baixa autoestima, bullying, 

violência física; 

• Incentivar ações práticas de reutilização, reciclagem e redução do material utilizado na escola. 
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• Promover a autoavaliação e avaliar processualmente o desempenho dos profissionais por meio 

de encontros periódicos. 

• Realizar ações que promovam o interesse dos estudantes em manter e conservar o aspecto 

físico da instituição, conservando o patrimônio escolar. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS 

 

A equipe docente organiza e desenvolve o currículo por meio dos projetos individuais e coletivos 

reportando-se ao documento Currículo da Educação Básica, que aborda as temáticas de interesse 

social das diversas áreas do conhecimento. De acordo com as premissas do novo Currículo: 

Objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental apresentados nas normativas pedagógicas 

da SEEDF, pautadas nas DCN da Educação Básica de 2003: 

• Possibilitar as aprendizagens a partir da democratização de saberes, em uma perspectiva de 

inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. 

• Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo e 

a formação de atitude e valores, permitindo vivências de diversos letramentos; 

• Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-geográficos, 

da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura, 

dos direitos humanos e de princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e 

mundial. 

• Fortalecer os vínculos da escola com a 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. 

• Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes éticas, 

críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do protagonismo 

estudantil. 

O currículo deverá ser vivido e construído no dia a dia da escola. Por isso a necessidade de se 

estruturar a organização do trabalho pedagógico voltado para atender de melhor forma os nossos 

estudantes. 

Também dentro dessa perspectiva, os estudantes assumem, em seu percurso formativo, a 

condição de sujeitos de direito e constroem, gradativamente, sua cidadania (Brasil, 2003). O trabalho 

pedagógico desenvolvido nas unidades escolares, portanto, deve estar voltado para as 

necessidades de todos os estudantes respeitando seus tempos de desenvolvimento com a garantia 

de um processo contínuo de formação integral. O ensino, então, não fica restrito à transmissão de 
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conteúdos e a prática de avaliações que valorizem apenas o caráter quantitativo ao final de cada 

bimestre; diferente disso, aprimora-se constantemente os processos de ensinar, de aprender e de 

avaliar, tendo como princípio fundamental a garantia das aprendizagens. 

Refletindo sobre os Pressupostos Teóricos e outras considerações a respeito da educação 

pública, o CELAN compreende a necessidade de pensar a respeito das seguintes perguntas: 

 

“Para que ensinar? 

O que ensinar? 

 Como ensinar? 

O que e como avaliar?” 

 

Portanto, este Projeto Político Pedagógico está baseado nos Pressupostos Teóricos do 

Currículo em Movimento da Educação Básica do DF e das Diretrizes de Avaliação Educacional, que se 

fundamentam na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção esta que se 

relaciona com a realidade socioeconômica e cultural dos estudantes desta Unidade de Ensino. 

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da 

história, sujeitos esses que se constituem por relações sociais e pela interação com natureza e na 

reprodução de sua vida e realidade, estabelecendo assim uma relação dialética entre o outro e a 

natureza. Nesse contexto a escola é um espaço no qual, essas relações podem ser construídas, 

estabelecidas e concretizadas por meio da interação entre a equipe discente, grupo docente e 

comunidades, de forma a contribuir para a formação do indivíduo. Na perspectiva Histórico- Crítica, o 

estudo dos conteúdos curriculares tornará a prática social dos estudantes, como elemento para a 

problematização diária na escola e na sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os 

sujeitos. 

A aprendizagem, sob a perspectiva da Psicologia Histórico- Cultural, se torna viável neste PPP, 

pois a Unidade de Ensino considera as práticas e interesses sociais da comunidade que atende. 

A organização do trabalho pedagógico pautada nesses princípios, propõem atuação conjunta 

com a vivência dos estudantes, proporcionando uma aprendizagem significativa e com alcance dos 

objetivos traçados, tomando como base o Currículo da Educação Básica. 

Dar novo significado e estruturar os conteúdos científicos em torno de uma ideia ou de eixos 

constituiu-se para nós um desafio, sobretudo por se pautar no referencial do sujeito – estudante parte 

de um contexto social em constante e profunda transformação cultural. 

Os eixos transversais propostos “Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade” são além de temáticas 

contemporâneas, vivências diárias de todos nós, brasileiros. Representam conhecimentos e 
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aprendizagens indissociáveis, atuais e relevantes. Articulá-los para criação de estratégias 

pedagógicas favorecendo a interdisciplinaridade é o nosso compromisso neste projeto e em nossa 

prática pedagógica. 

O Projeto Político Pedagógico contempla a avaliação em sua perspectiva formativa, conforme 

preconiza as Diretrizes de Avaliação Educacional. A avaliação sob essa perspectiva procura as 

melhores estratégias para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Não são os 

instrumentos/procedimentos que define na função formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o 

docente, e o uso que faz deles. Nesse sentido, a utilização de diferentes formas de avaliar, contribuem 

para a conquista das aprendizagens por parte de todos os estudantes. 

 

Organização da Proposta Curricular da Escola 
 

A Secretaria de Educação adota como linha norteadora, para a gestão do seu trabalho, políticas 

e programas que visam à formação integral humana, organizada em consonância com as diretrizes 

emanadas da constituição e da LDB vigentes na LDB 9.394/96 nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Educação. 

Entende-se que cada escola é única, no sentido que atende estudantes com características 

próprias e nela atuam profissionais com diferentes experiências de trabalho, de vida e diferentes 

percepções de sociedade, educação e aprendizagem. No entanto, o que lhe dá direito de ter autonomia 

não é “ensinar o que quiser da maneira como quiser ou a quem quiser, mas o compromisso de garantir 

que cada aluno aprenda o que necessita aprender” (VILLAS BOAS, XXXX, p. xxx) 

A escola tem o direito e o dever de organizar um trabalho pedagógico que contribua para o 

exercício da cidadania. Dessa forma, de acordo com estrutura pedagógica dessa Instituição de Ensino, 

o CELAN possui um que estabelece os temas e trabalhos para serem desenvolvidos durante o ano 

letivo, integrando todos as modalidades de ensino e articulando toda a comunidade escolar por área 

de atuação. Comissões foram formadas para trabalharem este Projeto, da seguinte maneira: 

Comissão EFE - ESTUDANTES, FAMÍLIA E EDUCADORES 

• Educadores. 

- Mapeamento e atendimento dos Estudantes, das famílias e dos 

- APAS – incentivo e participação. 

- Orientação das famílias em estado de risco. 

- Monitoramento dos estudantes repetentes. 

• Área: Códigos e Linguagens 

- PROJETO CULTURA DE PAZ 

• Área: Ciências da Natureza e Matemática 
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- Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP 

• Área: Ciências Humanas 

- PROJETO INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

• Outras Áreas: PROJETO DA SALA DE LEITURA 

Na promoção da formação continuada que todo educador deve buscar, visto que a educação 

é um processo contínuo e dinâmico, fica estabelecido que nas coordenações, serão também 

destinadas para esse fim. 

As demais horas de trabalho destinadas às atividades de coordenação pedagógica local 

constarão do horário do professor, devendo ser planejadas, cumpridas e registradas na folha de 

frequência com apoio do Coordenador pedagógico, promovendo a interdisciplinaridade e a integração 

dos componentes curriculares. 

A operacionalização do currículo é feita de forma a adequá-lo à realidade da escola, partindo do 

diagnóstico feito pelo professor dos conhecimentos prévios dos estudantes e da prática da política de 

projetos interdisciplinares, oportunizar a todos o enriquecimento, a crítica e o experimento de acordo 

com a identidade pessoal de cada aluno e de cada professor. Isto deve ser feito de modo a contemplar 

os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a 

viver. 

A organização curricular está construída com base nas propostas curriculares previstas pela 

Secretaria de Educação (CURRÍCULO EM MOVIMENTO) e considerando os aspectos necessários 

para a formação afetiva, social e intelectual da clientela atendida por esta escola. Ela será 

desenvolvida por meio de uma pedagogia de projetos eficaz, com total engajamento do corpo 

docente. É direcionada à formação de um indivíduo integrado com a sociedade e com o mundo, 

desenvolvendo cooperação, coletividade, solidariedade e cidadania. 

As orientações didáticas requerem atualizações para que o aluno acompanhe as modificações 

do mundo, fazendo com que ele seja um aluno participativo e agente de sua formação. 

Para que essa vivência curricular aconteça, todos da comunidade escolar (estudantes, 

servidores, pais) deverão partilhar dessa filosofia, respeitando os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

trabalhando com projetos, tendo como ponto de partida a experiência do sujeito da aprendizagem, onde 

valores universais como: ética, respeito, solidariedade, fraternidade e amor deverão estar presentes no 

dia a dia do trabalho. 

A construção do conhecimento será promovida por meio da interação de pares, com a 

contextualização de conteúdo, interdisciplinaridade, agrupamentos e reagrupamentos. 

A avaliação será processual e continuada e a autoavaliação será efetuada por todos os 

segmentos da escola, semestralmente. 

Obedecendo às especificações de cada segmento serão desenvolvidos os seguintes, trabalhos 
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pedagógicos encontrados nos anexos e apêndice. 

A escola pretende fortalecer a organização curricular para o próximo ano, por meio de reuniões 

coletivas nas quais, os objetivos de aprendizagem de todos os componentes curriculares serão 

apresentados e reorganizados para que ocorra um trabalho mais interdisciplinar. 

No que se refere a teoria e a prática, percebe-se que, historicamente, as instituições de ensino 

apresentam muitas dificuldades de concretizar essa ação. Ainda precisamos evoluir e fazer com que os 

componentes curriculares e a parte propedêutica se traduzam para a vida prática dos estudantes. 

Para além disso, alguns professores se preocupam em trazer para suas práticas pedagógicas 

materiais didáticos que contribuam para que os componentes curriculares sejam inseridos no cotidiano 

dos estudantes, isto é, contextualizam suas metodologias com textos de revistas, jornais, sites e outros, 

objetivando não apenas traduzir preocupações da sociedade brasileira do século XXI, mas a construção 

do pensamento crítico, questionador e atual. Ainda percebemos, no entanto, que ainda existem 

práticas estanques, sem qualquer vinculação com a realidade dos estudantes, por isso a necessidade 

de fortalecimento da Pedagogia-Histórico Crítica e do Currículo da Educação Básica. 

 

Eixos integradores 
 

BNCC 2017/2018- TEMAS TRANSVERSAIS E INTEGRADORES - Caráter normativo - "Como 

referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação dos currículos e propostas 

pedagógicas. Considerados como conteúdo a serem integrados aos currículos da Educação Básica, 

a partir das habilidades a serem desenvolvidas pelos componentes curriculares. Ademais, a BNCC 

recomenda incorporar aos currículos e as propostas pedagógicas a abordagem de temas 

contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de 

forma transversal e integradora. 

Dessa maneira buscamos trabalhar esses aspectos tanto na forma de projetos ao longo do ano 

letivo, como o projeto “recuperando a identidade” que visa retratar a identidade histórica dos 

estudantes. Além disso, os temas são tratados pelos professores em suas aulas de PD, sempre com 

a perspectiva integradora dos sujeitos. 

 

Educação para a diversidade 
 

O conceito de diversidade leva em conta as diferenças históricas, culturais, sociais e 

econômicas do povo brasileiro que se refletem dentro das salas de aulas. Objetivamos trabalhar temas 

como o Bullying e a tolerância entre os estudantes ao longo do ano letivo com Projetos com o 

“NaMoral”, ofertado pelo MPDFT e que tem entre seus objetivos trabalhar tais conceitos. 
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Educação para a sustentabilidade 
 

"A primeira conferência internacional promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

foi a de Estocolmo, em 1972. E a segunda foi no Rio de Janeiro, em 1992". 

O debate em torno do conceito de desenvolvimento sustentável, apresentado pelo Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) como sendo a "melhoria da qualidade da vida 

humana dentro dos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas", trouxe à tona essa outra 

terminologia da "Sustentabilidade". 

Sustentabilidade, implica o uso dos recursos renováveis de forma qualitativamente adequada 

e em quantidades compatíveis com sua capacidade de renovação, em soluções economicamente 

viáveis de suprimento das necessidades, além de relações sociais que permitam qualidade de vida 

para todos. 

Trabalhamos com os estudantes como gerenciar os recursos disponíveis a eles de maneira a 

melhorar a qualidade de vida de todos. Assim buscamos minimizar o uso de papel dentro da escola e 

instruímos quanto ao gerenciamento do lixo, do lanche para evitar desperdícios e da conservação do 

ambiente escolar. 

 

Cidadania 
 

Toda criança e todo jovem têm o direito de aprender o sentido da cidadania na sua concepção 

mais ampla. Portanto, é dever da escola ensinar e agir fundamentada nos princípios da democracia, 

da ética, da responsabilidade social, do interesse coletivo, da identidade nacional e da própria 

condição humana. 

Um dos eixos fundamentais do Projeto “NaMoral” é a formação cidadã. O projeto será 

trabalhado ao longo do segundo semestre e inclui diversos eventos com a escola para despertar nos 

estudantes o sentimento de pertencimento à escola e valores éticos e cidadãos. 

 

Educação para os direitos humanos 
 

Implica em respeito aos direitos humanos, repudio à discriminação de qualquer tipo, acesso a 

condições de vida digna, respeito mútuo nas relações interpessoais, públicas e privadas. 
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Organização Escolar em Ciclos 
 

MATRIZ CURRICULAR MEC 

COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 

Artes 2 

Ciências 4 

Educação Física 3 

Geografia 3 

História 3 

Língua Estrangeira Moderna - Inglês 2 

Língua Portuguesa 5 

Matemática 5 

Projeto Interdisciplinar 1 1 

Projeto Interdisciplinar 2 1 

Projeto Interdisciplinar 3 1 

  

Relação escola-comunidade 
 

A gestão escolar se pauta nos princípios descritos na lei de gestão democrática, o qual 

destacamos a participação da comunidade nas decisões da escola. Diante disso defendemos que 

todos participem ativamente com propostas e construção de soluções para os problemas enfrentados 

pelo Celan. Assim, sempre que temos assembleias ou reuniões é dado a oportunidade de fala e 

buscamos trabalhar democraticamente as opiniões e sugestões apresentadas. 

Também buscamos tal participação na construção do currículo do Celan, por isso, reiteramos 

que adotamos a BNCC como norteador curricular, visto que o documento visa “garantir o conjunto de 

aprendizagens essenciais aos estudantes brasileiros, seu desenvolvimento integral por meio das dez 

competências gerais para a Educação Básica, apoiando as escolhas necessárias para a concretização 

dos seus projetos de vida e a continuidade dos estudos” (BRASIL, 2018, p. 7). 

 Diante disso, entendemos que o currículo não se trata de “prescrição de conteúdos” (DISTRITO 

FEDERAL, 2014, p. 10) e nem os estudantes são tábua rasa pronta para ser inscrita o conhecimento 

humano acumulado, e por isso defendemos o trabalho pedagógico deve ser permeado pelos temas: 

meio ambiente, direitos humanos, valorização das diferenças e relações humanas. Portanto, não 

expomos aqui uma lista de conteúdos propedêuticos a serem trabalhados no ano de 2022, mas 

defendemos um currículo que integre tais conteúdos ao dia a dia dos estudantes. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA (OTP) 

 

A unidade escolar adequou-se às políticas públicas reorganizando o trabalho pedagógico da 

escola, objetivando a implementação do 3º Ciclos para as aprendizagens. A primeira grande 

modificação ocorreu com a oferta de turmas do 6º aos 9 º anos nos turnos matutino e vespertino. Pois, 

até 2018 era oferecido na escola no turno vespertino do 6º e 7º anos e no turno matutino 8º e 9º anos, 

além de turmas de PAAE, nos anos de 2017 e 2018. A partir de 2019 somente turmas regulares 

funcionaram na escola. Tendo no matutino 4 turmas de 6os anos, 4 turmas de 7os anos, 4 turmas de 

8os anos e 4 turmas de 9os anos. Idem no vespertino. 

Ainda nesse quesito, desde 2017, ocorreram formações específicas na capacitação dos 

profissionais de ensino. Tais formações aconteceram no âmbito da EAPE e multiplicadas por meio 

dos coordenadores pedagógicos da escola durante todo o ano letivo de 2017. Na própria UE, nas 

coordenações coletivas, com o suporte da UNIEB e seus coordenadores, foram administradas 

diversas formações, como por exemplo: palestras sobre as diretrizes de avaliação da Secretaria de 

Educação, Oficinas de reagrupamento, estudo do currículo em movimento, seus pressupostos 

teóricos, apresentações sobre objetivos de aprendizagem e implementação da pedagogia histórico-

crítica. Em 2018, dando continuidade as formações com apoio da UNIEB, coordenadores 

intermediários formação sobre: conselho de classe, avaliação em larga escala, avaliação diagnóstica. 

Apesar de todo movimento de conscientização, formação e aprendizado feito com a equipe 

docente é verificado ainda resistência de alguns profissionais em mudar a sua prática em sala de aula, 

pensando ainda de forma compartimentada e seriada, esquecendo-se de que agora estamos 

trabalhando em ciclos de aprendizagem. A mudança é necessária e muito ainda precisa ser feito para 

garantirmos as aprendizagens. 

O corpo discente entende essas mudanças como facilitadoras para a promoção automática, 

para o ano seguinte e não vê a importância de aprender o conteúdo dado em sala de aula como algo 

importante para sua formação. Há uma urgente necessidade de se esclarecer aos estudantes e aos 

pais de que a escola tem o compromisso de manter a qualidade e obedecer ao currículo. A escola 

entendendo essa problemática tem se organizado para realizar reuniões, roda de conversas com a 

comunidade escolar para esclarecer e sensibilizar sobre as novas diretrizes da Secretaria de 

Educação. 

Entendendo que o 3º Ciclo para  as aprendizagens pressupõe o uso diferenciado do 

tempo e dos espaços, alguns profissionais têm se utilizado dos espaços físicos da escola, além da 

sala de aula para promover novos ambientes pedagógicos. No entanto, ainda é preciso fortalecer a 

intencionalidade das ações pedagógicas para que essas possam ser traduzidas em aprendizagens 

significativas de fato. Nesse sentido, o uso diferente dos tempos ainda está incipiente e também passa 



79 
 

Projeto Político-Pedagógico CELAN 2022 

por constantes adaptações, uma vez que os profissionais, ainda estão se adaptando às novas 

práticas para se ajustarem ao Terceiro Ciclo. 

Apesar das dificuldades e resistências a UE apresenta casos exitosos de práticas diferenciadas. 

Alguns professores têm realizados trabalhos bastante consistentes, no que se refere ao 3º Ciclo. Com 

registros próprios e sistematização das práticas pedagógicas esses profissionais têm realizado 

intervenções pontuais (resgatando aprendizagens não alcançáveis), reagrupamentos e trabalhos 

individualizados a fim de garantir a aprendizagem dos estudantes, além disso, intencionalmente estão 

utilizando-se da pedagogia Histórico-crítico como teoria norteadora do trabalho enfatizando que a 

história de cada sujeito é crucial no desenvolvimento pedagógico dos estudantes. 

Em relação à comunidade escolar podemos descrever que precisa ser feito um estreitamento 

nas relações entre escola e comunidade, pois os pais comparecem a escola somente para resolver 

as questões de indisciplina de seus filhos ou para receber ao final do bimestre o boletim escolar. A 

escola promove alguns eventos como festa junina, feira de ciências e mostra cultural, porém, 

infelizmente, não abre as portas para a comunidade participar, com receio de surgirem atos de 

violência, pois nas últimas vezes que esteve aberta ocorreram fatos desagradáveis. 

Ainda sobre essa relação: nos conselhos de classes e fóruns que os pais poderiam opinar e 

participar ativamente na construção da UE, a escola ainda não se organizou no sentido de promover a 

efetiva participação deles, porém entende a importância e se compromete a pensar estratégias para 

que isso aconteça, garantindo a segurança de todos e a integridade do trabalho. 

Por ser o CELAN uma escola inclusiva, precisa de uma Equipe de Apoio Especializada 

composta por pedagogo e psicólogo, no momento estamos sem a equipe. Sala de Recursos com 

professores generalistas para acompanhar os estudantes com necessidades educacionais especiais. 

Este ano estamos sem professores da Sala de Recursos e sem o profissional especializado no 

atendimento de estudantes com Altas Habilidades. A orientação pedagógica é oferecida a todos os 

estudantes por meio de duas Pedagogas- Orientadoras Educacional. Temos hoje um coordenador 

pedagógico e dois supervisores, professores e Direção. Estes profissionais desenvolvem suas 

atividades dentro de suas especificidades. 

Para além disso, a inclusão no CELAN tem tido avanços significativos, mas ainda tem muito o 

que melhorar em direção à uma escola inclusiva de fato e de direito. Para que isso aconteça, medidas 

interventivas têm sido trabalhadas dentro de uma perspectiva que alcance toda a escola e sua 

comunidade, em um movimento natural, espontâneo e humano, com direitos e deveres, a exclusão 

deverá ser identificada, tratada e retirada de nosso meio. As medidas interventivas adotadas são: 

atendimento em sala de recursos com estudantes diagnosticados ou não, dependendo da 

necessidade e disponibilidade dos profissionais da área; trabalho conjunto entre docentes de sala de 

aula e os da sala de recursos; passeio cultural para que todos tenham a oportunidade de participar; o 
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uso de materiais concretos e novas tecnologias, para diversificar o trabalho e despertar maior 

interesse; sensibilização de todos na comunidade escolar sobre o trabalho de inclusão; dentre outras. 

 

Organização dos tempos e espaços pedagógicos 
 

O trabalho pedagógico é desenvolvido pela equipe de professores com o suporte dos 

coordenadores pedagógicos e da supervisora pedagógica. As aulas neste ano de 2022 são 

organizadas para resgatar as aprendizagens não alcançadas durante o período de 2020/2021, que 

foram dois anos fora do ambiente escolar e de muitas fragilidades nas aprendizagens dos estudantes. 

Os professores têm trabalhado paralelamente aos objetivos de cada bloco do 3º ciclo, a 

recuperação de conteúdos que não foram apropriados pelos estudantes devidamente. Além dos 

conteúdos estamos buscando trabalhar aspectos sociais com os estudantes, que durante esses anos 

ficaram negligenciados devido ao afastamento social, tais como tolerância entre todos. 

Como o CELAN é privilegiado no quesito espaço físico, os professores buscam explorar tais 

locais com rodas de conversas sobre temas transversos, projetos de recuperação da identidade dos 

estudantes, plantação de arvores nativas, entre outros. 
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 Concepções práticas e estratégias de avaliação 

 

Avaliar é um instrumento fundamental para conhecer, compreender e orientaras ações de 

indivíduos ou grupos. 

Jussara Hoffmann (1991:67) trata a avaliação como uma das mediações pela qual se 

encorajaria a reorganização do saber, sendo que professor/aluno busquem ideias para coordenar seus 

pontos de vista, trocando ideias e reorganizando-as. Então, o elemento comum entre avaliação 

educacional, de políticas e de instituições é a compreensão da avaliação como estratégia de solução 

de problemas e aperfeiçoamento das ações. 

Entendemos aqui a avaliação como um processo abrangente da existência humana, que 

implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços sobre o que fazer para 

superar os obstáculos. 

Nesse processo apostamos numa avaliação formativa baseada na dimensão processual e 

sistemática que bem orientada e criteriosamente aplicada, servirá de instrumento para detectar falhas, 

bem como, fazer progressos no ato de aprender e ensinar. 

O que se espera de uma avaliação na perspectiva transformadora é que os seus resultados 

constituam parte de um diagnóstico e que, a partir dessas análises da realidade, sejam tomadas 

decisões sobre o que, quando e como intervir para garantir a aprendizagem. 

A diversidade dos instrumentos avaliativos viabiliza um maior número de informações sobre o 

trabalho docente e o percurso da aprendizagem de todos. 

 

Sobre Avaliação Quantitativa e Qualitativa 

 

O corpo docente do CELAN busca fazer uma avaliação qualitativa, pois entende que a 

quantitativa mensura apenas o cognitivo, deixando de observar outros aspectos importantes de 

desenvolvimento do educando. 

“E importante notar que quantidade, no caso da denominação “avaliação quantitativa”, tem a 

ver com a nota escolar atribuída sobre o desempenho cognitivo do educando. Pelo fato do 

desempenho em testes, provas, tarefas, atividades ser cognitivo e traduzido em nota (aparentemente 

quantidade), deu- se um salto para afirmar que a prática da avaliação quando incide sobre 

desempenhos cognitivos é “quantitativa”. 

Buscamos sempre exprimir o valor qualitativo em detrimento do quantitativo, nossas avaliações, 

servem de instrumento para avaliar o trabalho pedagógico em sala de aula. E de verificação de que 

realmente os conteúdos foram apreendidos pelos estudantes. 

A coordenação procura esclarecer nesses aspectos, junto ao corpo docente a importância da 

aprendizagem de qualidade, efetiva, significativa, aquela que transforma o estudante, fazendo com 
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que ele reflita aquilo que está sendo aprendido. 

“Para uma prática minimamente saudável da avaliação da aprendizagem, a distorção 

epistemológica da relação entre quantidade e qualidade necessita ser ultrapassada e integrada. A 

obtenção de uma qualidade plena na aprendizagem escolar depende de variados fatores, mas 

também deste, isto é, que as fenomenologias de “quantidade” e “qualidade” sejam utilizadas de forma 

conceitual e prática de um modo epistemologicamente sustentável e válido, fato que não tem 

acontecido cotidianamente em nossa prática escolar.” 

A SEEDF baseia a sua avaliação em três níveis: Avaliação para a aprendizagem, avaliação 

institucional e avaliação em larga escala (avaliação externa – SAEB (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica), Prova Brasil). 

A avaliação institucional é feita através de formulários Google Forms onde buscamos facilitar a 

participação da comunidade escolar e conseguir o máximo de informação para reorganizarmos nosso 

projeto. 

Para avaliar "não se pode ignorar os objetivos definidos no planejamento, as habilidades e 

competências a serem desenvolvidas, a contextualização, a cultura" (diretrizes para avaliação da 

aprendizagem - SEEDF.2006). 

O professor terá de fazer da avaliação um processo de verificação de resultados da 

aprendizagem do aluno e de seu próprio desempenho. 

Serão utilizados vários instrumentos de avaliação, tais como: 

 

• Diagnóstico inicial, observações, registros escritos, diálogos, provas, exercícios avaliativos, 

autoavaliação, aulas de reforço no contra horário, apoio psicopedagógico, projetos interventivos, 

adequação curricular, parcerias entre docentes, conselho de classe e outros métodos 

avaliativos que levem todos do sistema educacional para a busca de uma educação de 

qualidade. 

• Avaliação escolar envolve uma relação tríade: professor, aluno e conhecimento. Deste modo 

não se pode avaliar um destes elementos sem considerar a inter-relação entre eles. 

 

O corpo docente entende que a avaliação deve ser necessariamente formativa, no entanto por 

ser uma atividade interventiva ainda não se efetivou por completo, ou seja, o trabalho da 

implementação das diretrizes de avaliação precisa ser fortalecido para que sejam oportunizadas aos 

estudantes melhores condições de aprendizagem. Alguns professores, entretanto, vêm realizando de 

forma contínua essa avaliação formativa, por meio de instrumentos avaliativos diferenciados e 

específicos, fazendo registros que permitem o acompanhamento individualizado das aprendizagens. 

Quanto ao Conselho de Classe, o CELAN compreende a necessidade de se adequar às 

diretrizes, ou seja, torná-lo mais participativo em relação aos outros atores da comunidade escolar, 
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para de fato ser um instrumento avaliativo, construído de maneira coletiva e que sirva de fato para 

subsidiar as práticas e a orientação do trabalho pedagógico. 

Quanto a dinâmica das reuniões de pais para entrega de resultados, acontecem sempre aos 

sábados, nos dias letivos móveis, com toda comunidade escolar: há uma distribuição dos boletins pela 

Direção da escola, os pais se dirigem até as salas de aulas (virtuais) para conversar com os 

professores de seus filhos, para então saber sobre o rendimento escolar, disciplina e comportamento 

destes em sala de aula. Os professores de maneira direta e atenciosa atendem os pais 

individualmente, relatando o desempenho destes, dizendo em que estes precisam melhorar e avançar 

em seus estudos. 

Quanto à avaliação deste trabalho, deverá acontecer envolvendo todos os segmentos da escola, 

pois não vemos o Projeto Político Pedagógico como um modelo pronto e acabado. Assim sendo, a 

avaliação será sempre o nosso termômetro para constantes e oportunas mudanças nesta proposta. 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP. 

 

O plano de ação para o desenvolvimento do Projeto-Político Pedagógico 

 

Dimensão de gestão: Pedagógica 

Objetivo 1 Promover ações de suporte ao trabalho pedagógico dos professores. 

Metas Realizar ao menos 6 formações para os professores durante o ano letivo. 

Ações Realizar formações nas coordenações coletivas. 

Avaliação Coordenação coletiva 

Responsáveis Equipe gestora, Equipe Pedagógica e Docentes 

Cronograma Ano letivo de 2022 

Objetivo 2 
Avançar cada vez mais a qualidade do ensino oferecido no CELAN, por meio de 

palestras, oficinas e estudos. 

Metas Envolver 90% da comunidade escolar. 

Ações 
Realizar reuniões com toda a comunidade escolar, com intuito de 

avaliar o trabalho desenvolvido em cada bimestre. 

Avaliação 
Avaliação contínua durante as atividades em coordenação coletiva, análise do 

desempenho dos estudantes. 

Responsáveis Equipe gestora, Equipe Pedagógica e Docentes 

Cronograma Ano letivo de 2022 

Objetivo 3 Viabilizar o Conselho Participativo 

Metas Contemplar 80% da comunidade escolar 

Ações Gráfico de desempenho bimestral como rendimento de cada estudante. 

Avaliação Coordenação coletiva 

Responsáveis Equipe gestora e Equipe Pedagógica 

Cronograma Ano letivo de 2022 

 

Dimensão de gestão: Resultados Educacionais 

Objetivo 1 Melhorar os índices de aprovação na escola 

Metas Envolver 95% dos estudantes 

Ações Aulas participativas. Prática de reagrupamentos. 

Avaliação Atividades desenvolvidas durante cada bimestre. 

Responsáveis Equipe gestora, Equipe Pedagógica, Docentes e Famílias 

Cronograma Ano letivo de 2022 

Objetivo 2 Melhorar o índice do IDEB 
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Metas Atingir nota 5.9 no IDEB 

Ações 
Realizar reuniões pedagógicas (coletivas) para analisar e propor atividades para 

atingir a todos os descritores não alcançados. 

Avaliação Atividades desenvolvidas durante cada bimestre. 

Responsáveis Equipe gestora, Equipe Pedagógica, Docentes e Estudantes 

Cronograma Ano letivo de 2022 

 

Dimensão de gestão: Participativa 

Objetivo 

Aproximar a escola da família, propiciando encontros em que acontecerão diálogos 

democráticos e éticos, garantindo assim que todos sejam responsáveis pelo 

acesso, permanência e formação integral dos estudantes. 

Metas 
Ter no mínimo a frequência de 90% dos pais/responsáveis às 

reuniões de pais e mestres na UE. 

Ações Reuniões bimestrais, promover reuniões com o SOE 

Avaliação Registros em ata 

Responsáveis Equipe gestora, Equipe Pedagógica, Docentes, Famílias e Estudantes 

Cronograma Ano letivo de 2022 

 

Dimensão de gestão: De pessoas 

Objetivo 
Permitir ao corpo docente e funcionários, a participação em 

cursos deformação continuada. 

Metas Pelo 100% dos professores e servidores. 

Ações Incentivar a participar em cursos da EAPE e outros oferecidos pela SEEDF. 

Avaliação Certificação da participação 

Responsáveis Equipe gestora, docentes e demais servidores da UE 

Cronograma Ano letivo de 2022 

 

Dimensão de gestão: Financeira 

Objetivo 1 
Promover a gestão financeira de forma transparente e participativa respeitando os 

princípios da administração pública do art. 37, caput, CF/88. 

Metas Transparência de 100% do uso do PDAF e do PDDE. 

Ações 

Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Escolar às diretrizes específicas de 

administração, em consonância com as normas de orientações gerais da Secretaria 

de Educação do Distrito Federal. 

Avaliação Reunião do Conselho Escolar 

Responsáveis Conselho Escolar e APAM 
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Cronograma Ano letivo de 2022 

Objetivo 2 
Utilizar os recursos dentro da legislação vigente de maneira a reduzir gastos e 

realizar a prestação de contas com clareza e precisão. 

Metas Transparência de 100% do uso do PDAF e do PDDE. 

Ações 
Elaborar os planos de aplicação financeira, a respectiva prestação de contas e 

submeter à apreciação e aprovação do Conselho Escolar, em qualquer tempo. 

Avaliação Reunião do Conselho Escolar 

Responsáveis Equipe gestora, APAM e Conselho Escolar 

Cronograma Ano Letivo de 2022 

Objetivo 3 

Aplicar de forma efetiva e racional as verbas oriundas do PDAF e PDDE, após 

ampla discussão e elaboração prévia da ata de prioridades realizada pelos 

membros do Conselho Escolar. 

Metas Atender em 90% as demandas por materiais da escola 

Ações Elaborar e submeter à aprovação do Conselho as Atas de prioridade 

Avaliação Reunião do Conselho Escolar 

Responsáveis Equipe gestora, APAM e Conselho Escolar 

Cronograma Ano Letivo de 2022 

Objetivo 4 
Realizar a apresentação da prestação de contas trimestral, por meio de quadro de 

aviso próprio. 

Metas 
Reunião com a comunidade escolar para prestação de contas dos recursos 

utilizados. 

Ações 
Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Escolar às diretrizes específicas de 

administração, em consonância com as normas de orientações gerais da SEEDF. 

Avaliação Reunião do Conselho Escolar 

Responsáveis Equipe gestora, APAM e Conselho Escolar 

Cronograma Ano Letivo de 2022 

 

Dimensão de gestão: administrativa 
 

Objetivo 1 Integrar toda a comunidade escolar em prol do desenvolvimento da UE. 

Metas Envolver 100% dos professores e funcionários. 

Ações 
Realizar reuniões bimestrais como Conselho Escolar para planejar suas ações e 

pode nortear melhor o seu trabalho, de forma que todos participem cada vez mais. 

Avaliação Avaliação institucional 

Responsáveis Equipe gestora, Equipe Pedagógica, Docentes e Famílias 
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Cronograma Ano letivo de 2022 

Objetivo 2 

Firmar parcerias com outras instituições que possam auxiliar a escola 

financeiramente, em projetos e atividades desenvolvidas na escola, como: MPDFT, 

empresas privadas e outros. 

Metas Firmar parcerias com a sociedade. 

Ações 
Administração dos recursos do governo federal, distrital e doações. Realização de 

ações coletivas para conservação do patrimônio 

Avaliação Avaliação institucional 

Responsáveis Equipe gestora, Equipe Pedagógica, Docentes e Famílias 

Cronograma Ano letivo de 2022 
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PLANOS DE AÇÕES ESPECÍFICAS 

 

Supervisão. 
 

Entre as funções atuais se destacam: 

 

• Atendimento local e digital a comunidade escolar; 

• Gerenciamento de entrega local dos materiais impressos; 

• Gerenciamento da entrega e produção de material digital; 

• Suporte técnico na área de TI (tecnologia da informação) 

• Contato direto com a UNIEB; 

• Distribuição interna de comunicados, circulares e   similares; 

• Reforço pedagógico local emergencial nas respectivas disciplinas; 

• Formação continuada do corpo docente. 

• Preenchimento dos documentos demandados pela CRE. 

 

Sala de Altas-Habilidades 
 

Sobre os serviços de apoio de aprendizagem o CELAN oferece Atendimento educacional 

Especializado Altas Habilidades/Superdotação, em Sala de Recursos, em turno contrário, uma vez por 

semana, para estudantes que tenham sido identificados com perfil, indicados por professores, por 

familiares ou mesmo por auto indicação. 

O atendimento tem fundamento nos princípios filosóficos e ações educativas que embasam a 

educação inclusiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e também nas 

políticas educacionais da Secretaria de Educação Especial do Ministério de Educação – SEESP/MEC. 

O MEC adotou o Modelo de Enriquecimento Escolar (The School wide Enrichment Model – 

SEM), resultante do trabalho pioneiro do Dr. Joseph Renzulli na década de 70, validado por mais de 

vinte anos de pesquisas empíricas (RENZULLI & REIS, 2000). Este Modelo se encontra ancorado em 

três pilares: (a) O Modelo dos Três Anéis, que basicamente fornece os pressupostos filosóficos 

utilizados pelo SEM; (b) o Modelo de Identificação das Portas Giratórias, que fornece os princípios 

para a identificação e formação de um Pool de Talentos a partir da entrada e participação de qualquer 

aluno que queira desenvolver atividades ou projetos na sala de recursos, e (c) o Modelo Triádico de 

Enriquecimento, que implementa as atividades de Enriquecimento para todos os estudantes no 

contexto escolar. 

Para Renzulli (1986b; 2005), as habilidades superiores podem ser divididas em duas amplas 

categorias distintas: a superdotação escolar e a superdotação criativo-produtiva. A superdotação 

escolar é, também, conhecida como a “habilidade do teste ou da lição de aprendizagem”, pois é o tipo 
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mais facilmente identificado pelos testes de QI para a entrada nos programas especiais. O aluno com 

alto QI também tende a obter boas notas na escola. Este tipo de habilidade escolar, recai sobre os 

processos de aprendizagem dedutiva, treinamento estruturado nos processos de pensamento, e 

aquisição, estoque e recuperação da informação. Já a habilidade criativa-produtiva implica no 

desenvolvimento de materiais e produtos originais; aqui, a ênfase é colocada no uso e aplicação da 

informação (conteúdo) e processos de pensamento de forma integrada, indutiva, e orientada para os 

problemas reais. O aluno, nesta abordagem, trabalha nos problemas que têm relevância para ele e 

são considerados desafiadores (RENZULLI, 1986b). Além disso, Renzulli (2005) advoga pelo aumento 

das chances de o aluno desenvolver suas habilidades de pensamento criativo de forma mais completa, 

ou seja, desenvolvendo ideias e produtos que realmente venham a ter impacto nos outros e causar 

mudanças duradouras. O autor aponta que, historicamente, as pessoas criativas e produtivas do 

mundo têm sido os produtores de conhecimento, mais do que os consumidores de conhecimento, os 

reconstrutores do pensamento em todas as áreas do esforço humano; também são eles comumente 

reconhecidos como “verdadeiramente superdotados”. O autor acentua ainda que “a História não se 

lembra de pessoas que meramente obtiveram altos resultados nos testes de QI ou daqueles que 

aprenderam bem suas lições, mas não aplicaram seu conhecimento de forma inovadora e orientada 

para a ação.” (p. 256). 

A inteligência é composta por muitos fatores e habilidades, o que possibilita que se possa ter 

um excelente desempenho em uma área do conhecimento e nenhum rendimento em outra. A criança 

que se destaca por sua inteligência analítica é aquela academicamente brilhante, que obtém boas 

notas nos testes, aprende com facilidade e com pouca repetição, tem facilidade de analisar as ideias, 

pensamentos e teorias. Por ser essencialmente analítica, muitas vezes carece de ideias novas e 

originais. 

O aluno com inteligência criativa nem sempre tem as melhores notas e nem sempre se destaca 

na escola por suas habilidades acadêmicas. No entanto demonstra grande imaginação e habilidades 

em gerar ideias interessantes e criatividade na forma de escrever ou falar e de demonstrar suas 

aptidões e competências. Tende a ter independência de pensamentos e ideias, a ver humor em 

situações que nem sempre os outros percebem como tal e rotineiramente são considerados o “palhaço 

da turma”. 

 

Os mitos da superdotação que interferem na indicação para o atendimento 

 

• “A superdotação é um fenômeno raro”. 

Uma a cada vinte pessoas é superdotada 

 

• “Superdotados são sempre bons estudantes”. 
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Alguns são excelentes estudantes, outros medianos, outros estudantes ruins. 

• “A maioria deles tem um futuro brilhante”. 

“Futuro brilhante” é fruto de inúmeras variáveis, não só de capacidade acima da média. Quantas 

pessoas você conhece com capacidade subaproveitada? 

• Superdotação é sinônimo de genialidade”. 

Seria mais do que seria mais do que desejável que superdotação e genialidade andassem de 

mãos dadas, mas infelizmente, 

• Não se deve informar à criança ou ao jovem acerca de suas habilidades superiores”. 

 

Grande maioria de estudantes AH/SD têm baixa autoestima, desconhecem seus potenciais e têm 

auto nível de autocrítica. 

 

Sala de Recursos para estudantes com altas habilidades / superdotação 

 

Fundamentados nos princípios de atenção à diversidade e direito de todos a educação, ressalta-

se que há necessidade de se criar um ambiente educacional que acolha e estimule o potencial 

promissor de estudantes com altas habilidades / superdotação. 

A Sala de Recursos para estudantes com AH/SD, constitui- se um espaço organizado que 

oportuniza o aprendizado específico da (s) área (s) de interesse destes estudantes, estimulando suas 

potencialidades criativas e seu senso crítico. E na medida em que se faz necessário amplia parcerias 

com instituições de ensino privadas/públicas ou especialistas. Também oferece apoio pedagógico aos 

professores e orientação às famílias de estudantes com altas habilidades/superdotação. 

O Serviço de Orientação Educacional tem como vertente metas, estratégias e procedimentos 

das ações junto aos professores, à coordenação e a equipe gestora. Apoio pedagógico individual no 

atendimento a cada professor. Acolhendo em situações de buscas espontâneas; no apoio para 

tomadas de decisões; na escuta sensível e ativa; encaminhamento e articulação de diversas 

problemáticas. Ação pedagógica no coletivo, promovendo a análise reflexiva e o diálogo 

problematizador da convivência escolar. Contribuindo com as coordenações coletivas e realizando 

ações integradas com os professores, coordenação e equipe gestora. 

 

Sala de recursos generalista 
 

Atribuições e Plano de Ação 2022: 

 

• Espaço pedagógico que se destina ao atendimento educacional especializado dos estudantes 

com deficiência intelectual/ mental, deficiência física, deficiência múltipla e transtorno global do 
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desenvolvimento; 

• Ambiente para complementação de atividades e conteúdos regulares; 

• Ambiente para desenvolvimento cognitivo, motor e social; 

• Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias 

pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com deficiência e Transtorno Global de 

Desenvolvimento - TGD currículo e a sua interação no grupo; 

• Promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as atividades da instituição 

educacional; 

• Manter contato com as famílias para orientar seu envolvimento e a sua participação no processo 

educacional; 

• Participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das necessidades especiais 

e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado necessário para o estudante; 

• Orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possa serem utilizados pelos 

estudantes nas classes comuns do ensino regular; 

• Indicar e orientar o uso de equipamentos e de materiais específicos, bem como de outros 

recursos existentes na família e na comunidade e articular, com gestores e com professores, para que 

a proposta pedagógica da instituição educacional seja organizada coletivamente em prol de uma 

educação inclusiva; 

• Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das adequações curriculares 

necessárias ao processo educacional do estudante com necessidade educacional especial; 

• Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais: atenção, 

percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros; 

• Fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de levá-los a ter condições de decidir, opinar, 

escolher e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades e motivações; 

• Propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais, valorizando as diferenças e a não 

discriminação; 

• Preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento das aprendizagens dos 

estudantes; 

• Orientar o professor da classe comum sobre estratégias que favoreçam a autonomia e o 

envolvimento do estudante em todas as atividades propostas ao grupo; 

• Promover a inserção dos recursos tecnológicos de informação e de comunicação no espaço da 

sala de aula; 

• Reconhecer os pontos fortes e de maior interesse e as dificuldades do estudante; 

• Proporcionar ao estudante o conhecimento de seu corpo, levando- o a usá-lo como instrumento 

de expressão consciente, na busca de sua independência e na satisfação de suas necessidades; 
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• Introduzir o estudante no aprendizado da informática acessível, identificando o melhor recurso 

da tecnologia assistida que atenda às suas necessidades, considerando a sua habilidade física e 

sensorial atual, bem como capacitá-lo para o uso independente do computador; 

• Ampliar o repertório comunicativo do estudante, por meio de atividades curriculares e de vida 

diária; 

• Fundamentar o trabalho na adaptação do ambiente por meio de sua organização, facilitando a 

compreensão da criança em relação à sala de aula; 

• Orientar os professores regentes para organizar contexto educativo que favoreça a atenção e 

a concentração dos estudantes nas atividades desenvolvidas em sala de aula. 

• Organizar os materiais que serão utilizados, para que o estudante compreenda o que necessita 

fazer; 

Objetivo 1 Oportunizar a inclusão e a adaptação dos estudantes portadores de necessidades 

especiais. 

Metas Contemplar 100% daqueles discentes. 

Ações Projeto de intervenção/inclusão escolar, bem como atendimento na Sala de 

Recurso. 

Avaliação Avaliação contínua durante as atividades em coordenação coletiva sobre o 

desempenho dos estudantes. 

Responsáveis Direção, Orientadores, Coordenadores, Professores, Estudantes Família e Sala de 

Recursos. 

Cronograma Ano Letivo de 2022 

Objetivo 2 Assegurar assistência aos estudantes com dificuldades de aprendizagens e 

condições para o desenvolvimento de suas competências. 

Metas Englobar 90% dos discentes 

Ações Atendimentos aos estudantes TEF´S com acompanhamento do Educador Social e 

da Equipe da Sala de Recurso. Aula de reforço nos horários de coordenação aos 

discentes. 

Avaliação Avaliação contínua durante as atividades em coordenação coletiva sobre o 

desempenho dos estudantes. 

Responsáveis Direção, Orientadores, Coordenadores, Professores, Estudantes Família e Sala de 

Recursos. 

Cronograma Ano Letivo de 2022 

Objetivo 3 Viabilizar o Conselho Participativo 

Metas Contemplar 90%da comunidade escolar. 

Ações Gráfico de desempenho bimestral com o rendimento de cada estudante. 
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Avaliação Coordenação Coletiva. 

Responsáveis Direção, Orientadores, Coordenadores, Professores, Sala de Recursos. 

Cronograma Ano Letivo de 2022 

Objetivo 4 Garantir o acesso a todos os estudantes com deficiência e TGD 

Metas Atingir 100% dos estudantes atendidos pela sala de recurso generalista 

Ações 1. Atendimentos dos estudantes com necessidades especiais em horários no 

contraturno. 

2. Facilitar o acesso ao ambiente escolar com disponibilidade de ônibus 

escolar, de acordo com suas necessidades específicas, de maneira a 

complementar a classe comum facilitando o seu acesso ao currículo. 

3. Orientar os professores de todos os componentes curriculares sobre a 

formulações de adequações, bem como propiciar a execução e aplicação 

delas 

Avaliação 1. Identificar índices de abstenção. 

2. Observar o desenvolvimento pedagógico e social dos estudantes 

3. Verificar por meio dos planejamentos e diários a aplicação das adequações 

curriculares 

Responsáveis Direção, Sala de Recursos, Orientadores, Coordenadores, Professores. 

Cronograma Ano Letivo de 2022 

Objetivo 5 Promover a inclusão dos estudantes com necessidades especiais 

Metas Atingir100% dos estudantes, evitando que ocorram casos de bullying com os ANEE 

Ações Desenvolver projetos e ações de inclusão, frisando o respeito, a empatia e o 

desenvolvimento cognitivo de seus filhos 

Avaliação Verificar redução de casos de bullying registrados pelo SOE 

Responsáveis Direção, Sala de Recursos, Orientadores, Coordenadores, Professores. 

Cronograma Ano Letivo de 2022 

Objetivo 6 Favorecer o acompanhamento geral do desenvolvimento cognitivo e social do 

aluno com necessidades especiais, identificando suas 

necessidades e seu progresso 

Metas Atingir100% dos estudantes atendidos pela sala de recursos generalista 

Ações Elaborar anualmente estudos de caso para cada aluno, apontando suas 

dificuldades e suas conquistas para aquele ano letivo 

Avaliação Acompanhamento no desenvolvimento escolar do aluno 

Responsáveis Direção, Sala de Recursos, Orientadores, Coordenadores, Professores. 

Cronograma Ano Letivo de 2022 
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Objetivo 7 Equipar a sala de recursos generalista com material pedagógico lúdico. 

Metas 1. Atingir100% dos estudantes atendidos pela sala de recursos generalista 

2. Destinação de materiais de papelaria de uso comum e individual para 

utilização dos estudantes da sala de recursos durante o atendimento  

3. Aquisição de computadores, tablets, aparelho de som, televisão Datashow. 

Para possibilitar melhor acesso aos conhecimentos pelos estudantes, bem 

como inseri-los nas atividades que necessitam de aporte tecnológico 

Ações Aquisição de jogos e materiais pedagógicos lúdicos para um melhor 

desenvolvimento dos processos cognitivos dos estudantes atendidos 

Avaliação Indicação de uso e interesse dos estudantes pelos materiais, bem com as 

habilidades cognitivas aprimoradas com recurso 

Responsáveis Direção, Sala de Recursos, Orientadores, Coordenadores, Professores. 

Cronograma Ano Letivo de 2022 

 

Educador Social Voluntário 

 

Os monitores estão na escola para acompanhar os ANEEs. Temos atualmente, três Educadores 

Sociais Voluntários atuando no espaço escolar. Que estão disponíveis para atender as necessidades 

dos estudantes. Chegando a permanecer na sala de aula dando suporte pedagógico e auxiliando nas 

atividades de sala de aula. 

 

Plano de ação da Coordenação pedagógica 
 

JUSTIFICATIVA: 

O plano de ação da Coordenação Pedagógica visa orientar o trabalho de coordenação no sentido de 

apoiar o processo de ensino-aprendizagem através da integração dos professores. 

 

AÇÕES: 

 

• Reuniões Pedagógicas – Módulos; 

• Reuniões com pais e/ou responsáveis; 

• Participação junto ao corpo docente da elaboração, implementação e avaliação do PPP; 

• Levantamento de resultados dos estudantes em 2021; 

• Levantamento dos alunos com dificuldades e elaboração do Plano de ação da escola; 

• Acompanhamento de alunos; 

• Orientação e acompanhamento da Sala de Recursos; 
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• Projeto Interventivo; 

• Reuniões com a equipe gestora; 

 

OBJETIVO GERAL: 

Articular o trabalho pedagógico da escola interdisciplinarmente, com o objetivo de coordenar e integrar 

a comunidade escolar. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICO: 

• Elaborar o Plano de Ação das atividades de Coordenação Pedagógica 

• Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação do Projeto 

Político Pedagógico - PPP da unidade escolar; 

• orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de execução, de 

implementação e de avaliação da Organização Curricular; 

• articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar e a Coordenação 

Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações e o exercício da gestão democrática; 

• divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas 

promovidas pela SEEDF; 

• estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo da 

Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF; 

• divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito da unidade escolar; 

• colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os três níveis de avaliação 

(avaliação institucional, avaliação para as aprendizagens e avaliações externas), com vistas à 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Recomposição das aprendizagens 
 

O objetivo inicial era recuperar as aprendizagens dos estudantes através de reagrupamentos 

intra e extraclasse. Porém, como o primeiro semestre de 2022 foi atípico, chegado a seis cargas não 

preenchidas com professores simultaneamente (1 de Português, 3 de matemática, sendo uma delas 

mista com ciências naturais e 2 de artes), tal processo teve que ser feito pelos professores 

individualmente. 

Para o segundo bimestre nosso objeto é criar oportunidades para que os professores e 

estudantes possam trabalhar de maneira mais integrada à coordenação pedagógica para que tais 

aprendizagens sejam recuperadas e que possamos minimizar as perdas. Para isso buscaremos tanto 

os reagrupamentos, quanto a produção de conteúdos para que os estudantes possam trabalhá-los 

fora do ambiente escolar. 
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PROJETOS 2022 

 

I- PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

O Projeto é idealizado pelo professor de Português Diego Farias, do turno vespertino e pretende 

desenvolver nos estudantes o interesse e a autonomia da busca pelo conhecimento, tornando os 

protagonistas de seu próprio processo de aprendizagem. 

Objetiva-se desenvolver a oralidade e a prática escrita dos estudantes, elementos muito 

importantes que as vezes não são devidamente trabalhados no contexto regular das salas de aula. 

O projeto será executado durante as aulas de português, os estudantes fazem sua primeira 

dissertação a partir da questão-problema levantada pelo professor. Ao final do projeto os alunos 

produzirão um Banner de publicidade e divulgado pelos corredores da escola. 

 

 

II- PROJETO DA SALA DE LEITURA 
 

Criar a Sala de Leitura Virtual da Biblioteca Vinícius de Moraes do CELAN, usando a plataforma 

do Google Sala de Aula; 

• tornar os arquivos virtuais de livros e artigos disponíveis à comunidade escolar tanto on-line, quanto 

off-line; 

• Realizar juntamente com os professores docentes, atividades de estímulo à leitura, que auxiliem 

na resolução de problemas ligados a aprendizagens não alcançadas ou consolidadas. 

• preparar a Biblioteca Vinícius de Moraes para o possível retorno às aulas presenciais, respeitando 

todas as normas de higiene e segurança regulamentadas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e pela SEEDF. 

Este projeto surgiu da necessidade de tornar a sala de leitura da Biblioteca Vinícius de Moraes 

um espaço frequentado (virtualmente e/ou fisicamente para quando os trabalhos voltarem ao modo 

presencial), aconchegante, prazeroso e, especialmente, propício ao desenvolvimento do hábito da 

leitura em seus especialmente, contribuindo assim para a redução dos índices de evasão, violência e 

reprovação. 

 

OBSERVAÇÃO: Os trabalhos desenvolvidos na sala de leitura durarão todo o ano letivo e poderão 

ser reformulados/aperfeiçoados, sempre que necessário, a critério da professora responsável pela sala 

de leitura ou em coordenação pedagógica, com o objetivo de sempre atender as necessidades desta 

instituição escolar, bem como da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
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III – Projeto Literário 
 

O projeto trazido pelo coordenador Guilherme para ser desenvolvido com os professores de 

Português durante o segundo semestre de 2022 pretende construir e aprimorar o hábito da leitura e 

interpretação de textos com os estudantes, além de desenvolver com eles conceitos como fichamento 

de leitura, resumo, resenha, escrita entre outros. 

Para desenvolvimento do projeto será necessário dispor de duas aulas semanais para que os 

alunos possam ler um livro escolhido pelo professor com auxílio da professora Mayme da biblioteca, 

que se encarregará de separar e organizar as obras para leitura. 

Os professores escolherão, dentro do seu planejamento, o melhor dia para desenvolver o 

projeto. O projeto prevê a construção de um portifólio de cada estudante onde são colocados os 

fichamentos de cada semana. Ao final da leitura os docentes poderão desenvolver um resumo, uma 

resenha, ou outra atividade que possa agregar valor ao projeto. 

 

IV – Projeto NaMoral 
 

O Projeto NaMoral irá trazer uma oportunidade de trabalharmos a cultura da integridade aos 

jovens dentro do CELAN. O projeto propõe, por meio de jogos e metodologias ativas, a vivências de 

práticas de ética, de integridade e de cidadania aos nossos estudantes, que podem ser constituídos 

embaixadores, influenciadores e restauradores da Integridade. 

Em 2019 o CELAN foi um dos escolhidos para participar do projeto, sendo o ganhador daquela 

edição. Agora em 2022 voltamos a participar do projeto, para justos aos estudantes construirmos uma 

sociedade mais ética e cidadã. 

O projeto irá se desenvolver ao longo do segundo semestre segundo o calendário abaixo: 

Atividade Data inicial Data final 

Encontrão  06/08/2022 06/08/2022 

Roda dos professores (com entrega dos kits)  08/08/2022 19/08/2022 

Encontrinho (questionário pré-teste)  22/08/2022 02/09/2022 

Dia D  05/09/2022 09/09/2022 

1ª Roda de estudantes  12/09/2022 23/09/2022 

2ª Roda de estudantes  26/09/2022 07/10/2022 

Palestra do Projeto Um passo no seu espaço  10/10/2022 10/11/2022 

3ª Roda de estudantes  10/10/2022 21/10/2022 

4ª Roda de estudantes (questionário pós teste)  24/10/2022 04/11/2022 

Expointegridade  07/11/2022 19/11/2022 
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 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

O acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico ocorrerão nas coordenações 

coletivas e por área, durante uma hora a cada mês letivo com o corpo docente e bimestralmente nas 

reuniões com a comunidade escolar. A coordenação pedagógica e Supervisão acompanharão o 

trabalho de síntese e registro dos professores e colaboradores e, simultaneamente e sob 

acompanhamento da equipe docente, que em dias atuais serão revistas em reuniões virtuais via Zoom 

e Google Meet. 

Este projeto ficará à disposição de todos, em lugar de fácil acesso para que seja norteador do 

trabalho desenvolvido no ano de 2022. 
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