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APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília para 

o ano de 2022 foi submetido a alterações em relação ao PPP de 2021. Como se sabe, 

foram necessárias modificações significativas na rotina pedagógica escolar para o ano 

de 2021, exigindo a elaboração de uma nova práxis que pudesse manter a qualidade 

dos serviços prestados à comunidade assistida tendo em vista as demandas sociais 

originadas pela pandemia do vírus Sars-Cov-2 da família do coronavírus. 

Dentre as principais modificações realizadas destacamos a utilização de aulas 

remotas via plataforma Google Classroom e a elaboração/distribuição de materiais 

impressos aos estudantes que não possuíam meios tecnológicos para acompanhar 

as aulas online. Vale lembrar que o quadro acima descrito teve início em 11 de março 

de 2020 e se estendeu até meados de agosto de 2021, momento em que foram 

retomadas as atividades escolares presenciais, primeiramente utilizando-se de um 

modelo híbrido onde, semanalmente, era realizado uma espécie de revezamento: na 

primeira semana, 50% dos estudantes (Grupo 1) compareciam presencialmente à 

escola, enquanto os outros 50% (Grupo 2) recebiam suas atividades e aulas, 

remotamente, pela plataforma. Na semana seguinte, ocorria a troca entre esses dois 

grupos e assim sucessivamente. 

A discussão deste PPP teve início quando o grupo de professores e a equipe de 

gestão (direção e coordenação) se reuniram no início do ano, durante a Semana 

Pedagógica, após movimentação dos professores e a distribuição de turmas. 

O presente PPP foi o resultado de um trabalho conjunto elaborado com a participação 

de toda a comunidade escolar, considerando sua história, características e 

necessidades; portanto, um instrumento teórico-metodológico que visa enfrentar os 

desafios do cotidiano da escola de forma conjunta, reflexiva, consciente, 

sistematizada, orgânica, científica e principalmente participativa. 

Do ponto de vista pedagógico, o PPP-2022 é o plano global, construído com a 

intenção de elencar e implementar os processos educacionais a serem desenvolvidos 

durante o ano letivo, bem como oportunizar a valorização dos saberes adquiridos 
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pelos educandos levando-os a apropriarem-se do saber científico consolidado, pela 

compreensão plena dos conteúdos que lhe são ministrados. Com o PPP-2022 

pretende-se também, provocar o engajamento de todos os segmentos da comunidade 

escolar no desafio de propor e buscar as melhorias não só do ambiente escolar como 

também do cotidiano daqueles que dele participam.  

Durante o processo de elaboração deste PPP, priorizou-se nas primeiras semanas do 

ano letivo o acolhimento aos novos alunos que provinham do 2º Ciclo do Ensino 

Fundamental I, tanto de escolas-classes quanto de colégios particulares. Foi 

constatado que estes apresentavam dificuldades conceituais, procedimentais e, 

sobretudo, atitudinais decorrentes do longo período de isolamento social pelos quais 

passaram. 

Com o intuito de coletar informações relacionadas ao perfil profissional e sociocultural 

dos professores e servidores da unidade escolar, foi enviado para cada profissional, 

um questionário eletrônico em formato de formulário, mantendo resguardada a 

identificação de seus autores. Os pais, responsáveis e estudantes, também 

participaram dessa construção inicial respondendo a um questionário a eles destinado 

nos quais se buscou conhecer o grau de satisfação e as especificidades desse 

segmento em relação à escola e suas particularidades. 

Além desses instrumentos, outras ações por parte do Serviço de Orientação 

Educacional, visaram trabalhar aspectos socioemocionais junto aos estudantes e seus 

familiares. 

Abaixo estão algumas ilustrações dos produtos das atividades desenvolvidas: 
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De acordo com o modelo de Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens, 

o Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília e sua equipe de docentes pretendem 

que os objetivos propostos pelas disciplinas que integram a Base Nacional Comum 

Curricular sejam plenamente alcançados por todos os alunos, considerando a 

identidade e as necessidades de cada um, tratando-os como indivíduos únicos, 

holísticos, ativos e em constante aprendizagem e aperfeiçoamento, formados a partir 

de interferências pessoais, organizacionais e situacionais contínuas, que atuam como 

ajustes nos seus estilos de vida. Assim, se faz necessária a compreensão e 

obediência, aos princípios norteadores que envolvem as questões didático-

pedagógicas, a concepção de ensino-aprendizagem e a forma de avaliação do 

educando de acordo com as novas políticas educacionais implementadas pela Lei 

9.394/96 e suas alterações que estabelecem as Diretrizes para a Educação Nacional. 

Este PPP é um instrumento que, por possibilitar a ressignificação da ação de todos os 

agentes da escola a partir de contribuições individuais e coletivas, serve para subsidiar 

a organização do trabalho pedagógico, materializar o currículo e demonstrar as ações 

e realizações para a comunidade escolar considerando a sua história e identidade. 

Portanto, é democrático, flexível, participativo, dinâmico, intencional, vislumbra 

objetivos, provoca o pensamento e o agir da comunidade escolar e enfatiza a função 

social da escola. 
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HISTÓRICO – CEF 02 de Brasília 

Descrição Histórica 
 

O Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília foi inaugurado em 15 de março de 

1959, porém foi oficialmente criado por meio do Decreto nº 481 – GDF no dia 14 de 

janeiro de 1966. Somente em 07 de abril de 1993 foi reconhecido por meio da 

Resolução nº 4036 do Conselho Diretor da então FEDF. Inicialmente funcionou como 

Escola Classe 107 Sul, depois como anexo do Centro de Ensino Fundamental 

Polivalente. Contudo, em virtude da demanda de vagas e pela qualidade do trabalho 

realizado, a comunidade escolar se organizou e a Secretaria de Educação do DF 

acatou o anseio, transformando a escola em Centro de Ensino. 

Mantido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, está localizado 

em uma área de blocos residenciais da Superquadra 107 Sul, onde grande parte dos 

moradores são antigos e de famílias tradicionais. Possui o privilégio de estar em uma 

área histórica da capital, contudo, enfrenta algumas dificuldades devido ao 

engessamento estrutural em razão do tombamento arquitetônico estabelecido na 

região. 

Somente com a Portaria nº 61 de 29 de junho de 1994, recebeu autorização para 

transformação em Centro de Ensino Fundamental, trabalhando com alunos de 5ª a 8ª 

séries, nos dois turnos (matutino e vespertino). 

No ano de 2010, após um referendo com a comunidade escolar sobre a mudança de 

atendimento, o CEF 02 de Brasília aderiu ao Projeto de Educação Integral em Tempo 

Integral (PROEITI) que passou a vigorar a partir de 2011, sendo o primeiro Centro de 

Ensino Fundamental da CRE/PP a oferecer o regime integral a todas as suas turmas. 

Como não havia à época uma modulação própria sobre o funcionamento da Educação 

Integral, a escola atuou sob orientações da extinta CEINT (atual COEIF) e de 

Coordenadores Intermediários de Educação Integral da CRE/UNIEB/PP em 

consonância com a legislação que regem o assunto. 
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A seguir, compartilhamos o rico e importante trabalho histórico, realizado pelo 

Professor de História Jorge Artur que atuou na escola no ano de 2021, sobre a criação 

do CEF 02 de Brasília. 

Localizado na primeira Unidade de Vizinhança da nova capital do Brasil, o 
Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília (CEF 02 de Brasília) foi 
inaugurado em 15 de março de 1961. Quando de sua criação, a escola era 
denominada Escola Classe da SQ 107 SUL. Sua primeira diretora foi a 
professora Lydia Diglio Cardoso, que permaneceu no cargo durante muitos 
anos. Já temos notícia da escola em uma publicação do Correio Braziliense 
do dia 22/02/1961. Nela podemos ler sobre as matrículas para rede pública 
de ensino sob o título de “Orientações sobre matrícula escolar (Primária) no 
DF”. Segundo as orientações propostas, os alunos seriam matriculados nas 
escolas tendo-se em vista a área de residência. Ao citar a Escola Classe da 
Super Quadra 107, informa que ela atenderá aos alunos residentes entre as 
quadras 101 a 106. Uma segunda reportagem do mesmo jornal informa que 
a Fundação Educacional do DF disponibilizou para a Escola Classe da 107 
Sul as seguintes vagas em seu primeiro ano de funcionamento: 20 para a 1ª 
série, 40 para a 2ª série, 40 para a 3ª série, 20 para a 4ª série e 10 para a 5ª 
série. 

Desde sua criação, por tratar-se de uma Escola Classe, projeto idealizado e 
proposto pelo educador Anísio Teixeira, que buscava transformar a educação 
e a democracia brasileiras através do ensino integral e de qualidade para toda 
a população, os alunos desta escola eram também atendidos pela Escola 
Parque da 308 Sul. As escolas classes eram destinadas à educação 
sistemática de alunos de 7 a 14 anos, que, paralelamente, complementavam, 
sua formação na Escola Parque, mediante participação em atividades 
diversificadas, com vistas ao seu desenvolvimento artístico, físico e 
recreativo. 

Muitas fotografias da época indicam a proximidade entre a antiga Escola 
Classe 107 Sul e a Escola Parque da 308 Sul, que era dirigida pela professora 
Ivone Felipe. Também os depoimentos, colhidos através de pesquisa de 
história oral ou através de relatos publicados em páginas da internet, como 
Facebook e Instagram, reforçam a importância desses laços, bem como o 
papel fundamental na formação das moradoras e moradores (muitas vezes 
de suas filhas, filhos, netas e netos) ao longo das décadas iniciais da nova 
capital do Brasil. Era um período em que a escola era muito integrada à 
comunidade que a envolvia, sendo espaço para realização de atividades 
culturais diversas e tinha um contato profundo com os lares próximos. 

De acordo com versões anteriores da Proposta Política Pedagógica de nosso 
estabelecimento de ensino, foi para atender o anseio da comunidade escolar 
que a Secretaria de Educação do DF transformou a Escola Classe em Centro 
de Ensino. Esta transformação foi aprovada pelo Conselho de Educação do 
DF em 13 de junho de 1994 e publicada no DODF de 21 de junho de 1994. 
Passou a denominar-se Centro de Ensino de 1º Grau 02 de Brasília e passou 
a trabalhar com alunos da 5ª a 8ª séries nos dois turnos (matutino e 
vespertino). Esse momento marca uma transição significativa no papel da 
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escola e na sua relação com a comunidade, uma vez que cada vez menos 
pessoas das quadras próximas buscavam-na como local pretendido para 
formação educacional. A Portaria nº129 de 18 de julho de 2000, publicada no 
DODF, alterou a denominação de todas as instituições da rede pública de 
ensino e a partir de então esta unidade escolar passou a se chamar Centro 
de Ensino Fundamental 02 de Brasília. 

No ano de 2010, dando sequência a essas readequações à pequena escola 
que havia sido sonhada por Anísio Teixeira, após um referendo com a 
comunidade escolar sobre a mudança de atendimento, o CEF 02 de Brasília 
aderiu ao projeto de Educação Integral em tempo Integral (PROEITI). Este 
passou a vigorar a partir de 2011 sendo a única escola da CRE do Plano 
Piloto a oferecer o regime integral a todas as suas turmas. Atualmente, 
atendemos cerca de 200 alunos de 6º e 7º anos, em regime de educação 
integral com carga horária de 10 horas por dia. Apesar dos desafios trazidos 
pela pandemia de COVID – 19, o CEF 02 de Brasília tem buscado recuperar 
sua história e reforçar seus laços com as comunidades, próximas ou 
distantes, que a conformam para viabilizar uma educação pública, 
democrática e libertadora como sonhou Anísio Teixeira 60 anos atrás. 

CEF 02 de Brasília – 1969 
 

Figura 1: Foto do CEF 02 de Brasília em 1969                                                               
Fonte: acervo professor Jorge Artur (Prof. História em 2021) 
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Caracterização Física 
 

INFRAESTRUTURA DO CEF 02 DE BRASÍLIA 

Espaço Físico Quantidade Condições de uso Carência 

Salas de Aula 7 Boas 

Ventiladores de teto 

Troca das janelas 

Modernização na parte elétrica 

Sala de Recursos 1 Boa Janelas 

Sala de Apoio e Aprendizagem 1 Péssima 
Janelas, computador e internet. Aumento do 

espaço físico e colocação de energia (tomadas). 

Sala de Orientação Educacional 1 Ruim Janelas 

Sala de Apoio: direção, vice direção, 
coordenação, mecanografia, secretaria 
escolar, antessala de apoio aos professores, 
sala de apoio ao estudante e almoxarifado. 

8 Regular 
Renovação de pintura, manutenção da parte 
elétrica com troca de lâmpadas, luminárias e 

reatores. 

Sala de Professores 1 Boa 
Aplicação de nova pintura; manutenção das 

portas das estantes; e colocação de fechaduras 
nas portas dos armários dos professores. 

Biblioteca 1 Ruim Necessidade de janelas, impressora e internet. 

Cantina 1 Boa 
Aquisição de: nova geladeira, forno e freezer 

vertical. 
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Depósito de alimentos 1 Boa Nenhuma 

Banheiros: dois para os estudantes 
(masculino e feminino), um com 
acessibilidade (unissex), dois para 
professores (masculino e feminino), um para 
os servidores, um banheiro para professores 
no refeitório (unissex). 

7 Regular 

Troca das portas dos banheiros dos 
professores; troca das portas dos banheiros 
masculinos dos estudantes; manutenção de 

pias, torneiras, descargas e sifão. 

Sala com instalações para laboratório de 
informática 

1 Regular 
Equipamentos em geral: computadores 

modernos, impressora e internet 

Pátio interno 1 Regular 
Recuperação do revestimento do piso e 

iluminação em geral; e colocação de fechaduras 
nas portas dos armários dos estudantes. 

Área externa fechada com alambrado e sem 
cobertura (fundos) 

1 Regular 
Fazer nivelamento e revestimento do piso e 

colocação de cobertura retrátil. 

Área externa fechada com alambrado e sem 
cobertura com bancos de concreto e dois 
lavatórios (frente da escola) 

1 Boa 
Manutenção do jardim e colocação de cobertura 

retrátil para utilização do espaço. 

Tabela nº 01: Infraestrutura do CEF 02 de Brasília 
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OBSERVAÇÃO: 

Diante da oferta de ensino em tempo integral e pela impossibilidade de serem feitas 

alterações estruturais no prédio da escola (por ser patrimônio histórico), há 

necessidade de algumas melhorias, a saber: coberturas retráteis em áreas externas 

para atividades pedagógicas diferenciadas, principalmente para atender os projetos 

desenvolvidos pela parte flexível; completa reestruturação da sala de informática com 

aquisição de computadores modernos, impressoras e acesso a internet de qualidade 

que possibilite a realização de atividades pedagógicas interessantes e inovadoras 

junto aos estudantes; instalação de mesas de concreto para diferentes jogos de 

tabuleiro, em especial, o xadrez; implementação de um laboratório de Matemática que 

auxilie, sobretudo, nas atividades relacionadas às aulas de acompanhamento 

pedagógico de Matemática (Raciocínio Lógico); disponibilização de mesas de ping-

pong e pimbolim (totó) que possam contribuir da realização das aulas de Jogos do 

turno vespertino. 

Além disso, é notória a necessidade de reformas gerais por toda a escola, dentre as 

quais, destacamos: troca das portas dos banheiros dos professores, renovação da 

pintura de diversas salas; colocação de janelas nas salas de apoio a aprendizagem, 

na sala de orientação educacional, na biblioteca; revisão das instalações elétricas em 

diferentes salas, com a colocação e/ou substituição de lâmpadas, luminárias e 

reatores; manutenção nas portas dos banheiros dos estudantes, nas torneiras, pias, 

cifões, e descargas; colocação de fechaduras nas portas dos armários dos 

professores e dos estudantes; e, mudanças importantes e significativas nas salas de 

aula dos estudantes, como: trocas das janelas das salas de aula, modernização das 

instalações elétricas e instalação de ventiladores de teto ou ar condicionados; 

revitalização dos espaços de trabalho e convívio comum como a sala dos professores 

e a copa, respectivamente. Há a necessidade da aquisição de computadores, 

impressoras e scanners para uso dos professores, bem como a disponibilização de 

acesso a internet de qualidade para eles. 
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DADOS INFORMATIVOS IMPORTANTES DA UNIDADE ESCOLAR 

Nome da escola: 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 DE BRASÍLIA 
CNPJ: 

38.050.506 / 0001-88 
Endereço: 

SQS 107 Área Especial s/nº Brasília – DF 
CEP: 70.346 – 000 
Email: 

cefundamental2@gmail.com 
Telefone: 

3901-1524 / 3901-2512 
Diretor(a): 

Prof. Cláudio Gomes dos Santos 
Vice-diretor(a): 

Prof.ª Marcella Reis Nascente 
Supervisor(a) administrativo: 

Cléia da Conceição Moura Batista 
Chefe de Secretaria: 

Liandra Neves Magalhães 
Auxiliar de Secretaria: 

Daniela Elias Setubal 
Coordenador(a) pedagógico: 

Prof.ª Alexsandra Lima Machado Ferro 
Coordenador(a) do Integral: 

Prof. Ronaldo Bezerra Nobre 
Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

Prof.ª Antonia Vilma Marques Veras Calvão 
Serviço de Apoio a Aprendizagem (SAA) 

Prof.ª Maria Selma dos Santos 
Professores(as) regentes: 

Prof. Bruno Barbosa de Moraes (Artes - Oficina de Artes) 
Prof.ª Daniele Bernardes Pimenta (Língua Portuguesa - Letramento) 
Prof.ª Darc Lene Braga Pereira (História – Cultura Afro Brasileira e Indígena) 
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Prof.ª Elaine Soares da Silva (Língua Portuguesa - Letramento) 
Prof. Fernando Ferraz (Geografia) 
Prof. Francisco José Teixeira Gomes Ferreira (História) 
Prof. Gledmar Pires de Moura (Geografia – Educação Ambiental) 
Prof.ª João Paulo de Sousa (Língua Portuguesa) 
Prof. Joedson Araújo Santos (Matemática) 
Prof. Kárita Gomes Moura Dias da Silva (Educação Física - Jogos) 
Prof. Larissa Dalla (Matemática) 
Prof.ª Ludmilla Chaves de Amorim (Educação Física) 
Prof.ª Maria Raquel Rodrigues da Cruz (LEM - Inglês) 
Prof.ª Mariana Almeida Mesquita da Silva (Artes) 
Prof. Matheus Ferreira (Língua Portuguesa) 
Prof.ª Murilo Morais Roriz (Matemática - Raciocínio Lógico) 
Prof. Patrícia Renata Correa Marangon (Matemática - Raciocínio Lógico) 
Prof.ª Priscila Alves Noronha (Ciências Naturais) 
Prof. Rayane Castro (LEM – Oficina de Língua Inglesa) 
Professor(es) colaborador(es): 
Prof.ª Andrea de Macedo Ribeiro (Sala de Leitura) 
Prof.ª Elaine Cristine B. Wetler (Sala de Leitura) 
Prof. Jayme José Pires Júnior (Apoio Pedagógico) 
Educador(a/es/as) Social(is) Voluntário(a/os/as): 

Aline dos Santos Batista 
Amanda Machado Ferro Rocha 
Hamilton Gabriel Barros da Silva 
Jéssica Lorrana Costa Lopes 
Membros do Conselho Escolar: 

Ivan Carvalho Boccanera (Presidente) 
Cláudio Gomes dos Santos (Presidente da Unidade Executora) 
Simone Alves Almeida (Secretária do Conselho Escolar) 
Cléia da Conceição Moura (Representante Carreira Assistência) 
Hiarlla Ketley da Costa (Segmento Alunos) 
Vigilantes: 

Aldo Soares de Soares 
Elizabete Dias dos Santos 
Marinês 
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Luciene Bezerra Alves Lemos 
Merendeiro(a/os/as): 

Aline Aparecida de Brito Dantas de Araújo 
Janaína Araújo de Sousa 
Josefa Ribeiro Sousa 
Serviços gerais: 

Cezar Silva Rocha 
Cristiane Fernandes Viana 
Dinilva Araújo de Moura 
Maria Aparecida Siqueira Bezerra 
Maria Roza da Costa Arruda 
Membros da Comissão Organizadora da Proposta Pedagógica: 

Prof. Cláudio Gomes dos Santos 

Prof.ª Marcella Reis Nascente 

Prof.ª Alexsandra Lima Machado Ferro 

Prof. Ronaldo Bezerra Nobre 

Prof.ª Antônia Vilma Marques Veras Calvão 

Prof.ª Maria Selma dos Santos 

Prof. Gledmar Pires de Moura 

Tabela nº 02: Dados Informativos da Unidade Escolar. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 
 

Características Sociais, Econômicas e Culturais da Comunidade 

PERFIL DOS ESTUDANTES 
 

A unidade escolar atende 178 alunos distribuídos em quatro turmas de sextos anos e 

três turmas de sétimos anos (conforme tabela abaixo), em regime de educação em 

tempo integral com carga horária de 10 horas por dia. 

QUADRO DE ESTUDANTES – 2022 

PROEITI – 10 horas 

6º A 6º B 6º C 6ºD 7ºA 7ºB 7ºC 

20 28 26 25 26 25 28 

Tabela nº 03: Quadro de estudantes – 2022 

O quadro de estudantes do CEF 02 de Brasília no ano de 2022 é composto por alunos 

que apresentam diferentes perfis. São crianças/adolescentes na faixa etária dos 10 

aos 15 anos de idade que, em decorrência da oferta de horário integral e da 

proximidade do trabalho de seus pais e/ou responsáveis, dão preferência por estudar 

nesta unidade de ensino. 

No intuito de se obter o diagnóstico desses estudantes foi realizada uma pesquisa 

junto à comunidade escolar por meio de um questionário socioeconômico. Com base 

nos dados coletados, observou-se que 144 alunos (aproximadamente 81%) 

responderam às questões apresentadas. 

Também foi aplicada em toda a rede de ensino público do Distrito Federal uma 

avaliação diagnóstica com o propósito de identificar fragilidades e habilidades dos 

estudantes, em Língua Portuguesa e Matemática, após o período pandêmico. A 

seguir, apresentamos os resultados do CEF 02 de Brasília e da CRE Plano Piloto, 

para as mesmas provas. 
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Dados da Avaliação Diagnóstica Inicial – 2022 

 

Nas figuras a seguir, pode-se ver o percentual de estudantes que alcançaram cada 

habilidade nas provas de Língua Portuguesa e Matemática do 6º ano na Avaliação 

Diagnóstica Inicial – 2022. 

A primeira figura se refere aos resultados obtidos pelo CEF 02 de Brasília e, a 

segunda, pelos estudantes de toda a regional do Plano Piloto. Em vermelho se 

apresentam os percentuais abaixo de 50%. 

Resultado Geral – 6º ano – CEF 02 de Brasília 

 

 

Resultado Geral – 6º ano – CRE Plano Piloto 
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A seguir, temos o percentual de estudantes que alcançaram cada habilidade nas 

provas de Língua Portuguesa e Matemática do 7º ano na Avaliação Diagnóstica Inicial 

– 2022. 

A primeira figura se refere aos resultados obtidos pelo CEF 02 de Brasília e, a 

segunda, pelos estudantes de toda a regional do Plano Piloto. Em vermelho se 

apresentam os percentuais abaixo de 50%. 

 
Resultado Geral – 7º ano – CEF 02 de Brasília 

 

 

Resultado Geral – 7º ano – CRE Plano Piloto 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

ESTUDANTES 

A pesquisa diagnóstica da realidade escolar dos estudantes foi realizada na própria 

escola, durante o horário de acompanhamento pedagógico, na presença do professor 

regente, por meio de preenchimento de formulário próprio. Dos atuais 178 estudantes 

do colégio, foram coletadas respostas de 144 estudantes (aproximadamente 81%). 

O diagnóstico da realidade estudantil revelou que no CEF 02 de Brasília existem mais 

meninos (55,6%) do que meninas (43,1%) e a faixa etária predominante não 

ultrapassa os 12 anos de idade. 

 
 

 
Cerca de 80% dos estudantes são naturais de Brasília e, em sua maioria, (62,5%) 

convivem em famílias de um a três membros. 
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Abaixo vemos que aproximadamente 16% dos estudantes são habitantes do Plano 

Piloto, 13,2% do Paranoá, 8,3% do Itapoã e 6,3% de São Sebastião. 
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Dos 18 estudantes que afirmaram morar em locais diferentes dos indicados 

anteriormente, 13 deles moram no entorno do Distrito Federal, em cidades como 

Valparaíso, Luziânia, Águas Lindas, Jardim Ingá, Jardim ABC e Cidade Ocidental). 

 
Vemos ainda que a maioria dos estudantes (cerca de 62%) que hoje estudam no 

CEF 02 de Brasília são provenientes de escolas públicas do Distrito Federal. 

 
A seguir, vemos que aproximadamente metade dos estudantes do CEF 02 de Brasília 

se autodeclaram pardos. Quase 10% se consideram negros e os brancos totalizam 

cerca de 34%. 

Dentre as 144 respostas recebidas, vemos que em 135 delas os estudantes afirmaram 

morar com a própria mãe. Pouco mais da metade dos estudantes afirmaram morar 

com o próprio pai (74 crianças). 

O meio de transporte utilizado para ir à escola se divide quase que igualmente entre: 

van ou ônibus escolar, veículo próprio da família ou de transporte público. 
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A pesquisa feita entre os estudantes também revelou que, em sua totalidade, os 

estudantes reconhecem que o que se aprende na escola é útil para suas próprias 



 

14 

vidas. Cerca de metade dos estudantes sentem-se motivados para ir à escola e 

aproximadamente 65% dos estudantes afirmaram sentir-se acolhidos no ambiente 

escolar. 

 
Um resultado bastante significativo diz respeito à violência sofrida pelos estudantes 

no ambiente escolar. Metade (50,7%) dos estudantes que responderam à pesquisa 

afirmaram já ter sido vítimas de violência verbal. Violência física foi encontrada em 

cerca de 23% das respostas e aproximadamente 46,5% dos estudantes afirmou ter 

sido vítima de furto dentro da escola. 

 
Sobre problemas relacionados a discriminação no ambiente escolar, os resultados 

revelam que a maior parte dos estudantes (61,1%) nunca sofreram discriminações no 

ambiente escolar. Já 37,5% dos estudantes afirmam ter sido vítimas de bullying, 

10,4% vítimas de racismo e 11,1% de sexismo. 



 

15 

 
No quesito comportamento, cerca de 72% do CEF 02 de Brasília afirmaram ser 

satisfatório ou que pode melhorar. Apenas 28,5% dos estudantes consideraram seu 

próprio comportamento ótimo. 

 
Os dados acima remetem à necessidade de um trabalho de conscientização junto aos 

estudantes para a melhoria do quadro apresentado. Tanto é verdade que 80,6% dos 

estudantes concordam que a indisciplina atrapalha ou atrapalha muito o próprio 

aprendizado. 
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Note a seguir que mais de 60% dos estudantes consideram muito bom o 

relacionamento entre eles mesmos e seus pares, ou com professores e direção. 

 
A avaliação dos estudantes sobre o estado de alguns espaços do colégio, revelou 

grande satisfação para com a sala de leitura (biblioteca), e a necessidade de se 

melhorar as áreas destinadas à prática de atividades esportivas e de recreação dos 
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estudantes. A inatividade da sala de informática, como especificado anteriormente na 

seção referente ao patrimônio, foi percebida por mais de 75% dos estudantes, ao 

revelarem não saber informações sobre este espaço. 

 
O gráfico a seguir revela, de um modo geral, que os estudantes do CEF 02 de Brasília 

possuem um considerável hábito de leitura. Apenas 18,1% dos estudantes disseram 

não ler com frequência; 44,4% dos estudantes afirmaram ler livros em geral; e 14,6% 

são os que fazem leituras em seus próprios livros didáticos. Em particular, as revistas 

em quadrinhos, são procuradas por um público de cerca de 42% dos estudantes. 

 
Nos dois gráficos a seguir, pode-se perceber que a opção “Gosto muito”, foi a mais 

escolhida pelos estudantes para expressar o grau de satisfação deles para com os 

componentes curriculares, tanto do núcleo comum (BNCC) quanto da parte flexível. 

Área de recreação dos 
estudantes 
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Observe abaixo a avaliação dos alunos sobre o trabalho docente. 

 
 

 

 

 

Por fim, a visão dos estudantes sobre as regras de boa convivência indica que eles, 

em sua maioria, consideram cumprir quase sempre as regras da escola. 

Aproximadamente três em cada quatro estudantes reconhecem existir momentos e 

espaços para se discutir problemas de convivência, de disciplina, entre outros. O 

Educação 
Ambiental 

Promovem ativ
idades c

ria
tiv

as 

Apoiam e in
centiv

am os a
lunos 

São desre
speito

sos c
om alguns 

estu
dantes 

Utili
zam ativ

idades a
valia

tiv
as p

ara 

punir o
s e

stu
dantes 

Parecem esta
r d

esm
otiv

ados e
 se

m 

vo
ntade de dar a

ulas 

Propõem ativ
idades e

m grupo que 

promove
m a tro

ca de id
eias e

 a 

colaboração  

Exp
lica

m de fo
rm

a cla
ra 



 

19 

tráfico de drogas não é visto pelos estudantes como algo frequente no ambiente 

escolar. 
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PERFIL DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 

Na pesquisa realizada, foram obtidas apenas 18 respostas que representam cerca de 

10% do total de 178 pais e/ou responsáveis da unidade de ensino. 

Apesar do esforço da unidade escolar em estreitar a relação família-escola por meio 

de reuniões, acompanhamento de frequência escolar, comunicação via WhatsApp e 

ligações telefônicas, convém ressaltar que a participação dos pais tem se mostrado 

pouco expressiva no acompanhamento das atividades dos filhos, bem como, nas 

decisões a serem tomadas, em âmbito escolar, junto à equipe gestora, com o 

propósito de melhorias dos serviços prestados à própria comunidade escolar. 

Veremos, a seguir, o resultado da pesquisa relativa aos pais e/ou responsáveis do 

CEF 02 de Brasília. 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

PAIS E/OU RESPONSÁVEIS  

 
No gráfico acima, vemos que das 18 respostas obtidas, 14 (77,8%) delas foram 

respondidas por mãe de estudantes, mostrando assim, uma maior presença das mães 

em relação aos pais, no acompanhamento da vida estudantil de seus filhos. 

 
Na pergunta abaixo, vemos que aproximadamente 67% dos pais e/ou responsáveis 

possuem nível de escolaridade entre pós-graduação, ensino superior completo ou 

ensino superior incompleto. 
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Pelo gráfico abaixo, vemos que a maioria (cerca de 78%) dos pais de alunos do CEF 

02 de Brasília, possuem idade inferior a 50 anos. 

 
 

A seguir, note que metade dos responsáveis que responderam a pesquisa, afirmaram 

ter apenas uma ou nenhuma pessoa com atividade remunerada no ambiente familiar 

em que o estudante vive. 
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A respeito da renda mensal familiar dos pais e/ou responsáveis que responderam ao 

formulário diagnóstico, cerca de 45% recebem menos de três salários-mínimos, 

enquanto apenas uma pequena parcela desses (11% aproximadamente), recebem 

acima de quatro salários-mínimos. 

 
Sobre a vida cultural familiar, pode-se ver no gráfico a seguir que, mesmo antes da 

pandemia do novo coronavírus, poucas famílias tinham o hábito de frequentar 

cinemas, museus ou teatros. 
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Nota-se pelo gráfico abaixo que a composição familiar da maioria dos estudantes 

(72,2%) é composta por até três pessoas. 

 
Uma informação bastante positiva foi revelada pela pergunta a seguir. Nela vemos 

que aproximadamente 90% dos estudantes dispõem de um local adequado para 

estudar e fazer suas tarefas. 
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Em comprovação ao que vimos anteriormente, são as mães aquelas a acompanhar 

mais de perto seus filhos(as) na realização das atividades escolares. 

 
Em unanimidade, os pais e/ou responsáveis afirmaram que o recurso mais utilizado 

pelos estudantes para a realização de suas tarefas de casa são os celulares, os tablets 

ou os computadores. 
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Um número significativo de pais e/ou responsáveis afirmaram conversar e 

acompanhar o rendimento escolar de seus(suas) próprios(as) filhos(as). Note também 

que quase metade dos pais que responderam à pesquisa afirmaram também estudar 

com eles(as). 

 
Os três gráficos a seguir retratam uma lamentável situação: poucos são os pais que 

conhecem ou participam do conselho escolar da escola. Além disso, apenas um terço 

dos pais e/ou responsáveis afirmaram contribuir com a APM ou a APAM da escola. 

Esse dado revela a urgente necessidade de uma ação voltada a uma maior 

conscientização do papel e da importância do Conselho Escolar e ao engajamento 

das famílias junto às decisões deste. 
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Grande parte dos pais e/ou responsáveis que responderam à pesquisa (67% 

aproximadamente), afirmam não conhecer o Projeto Político Pedagógico da escola, 

ou nunca ter contribuído nas discussões para a elaboração deste. Cerca de 33% 

contribuem ou gostariam de contribuir com as discussões do Projeto Político 
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Pedagógico da escola. Os resultados obtidos nessa pergunta revelam a necessidade 

de maior divulgação, junto ao grupo de pais e/ou responsáveis, do Projeto Político 

Pedagógico da escola, para que assim, haja uma real coletividade à frente das 

decisões e propostas feitas pela unidade de ensino. 

 
A pergunta sobre os tipos de violência conhecidos pelos pais e/ou responsáveis 

revelou que apenas uma pequena parcela sabe ou conhece sobre violência estrutural 

e simbólica. O tipo de violência mais conhecido pelos participantes da pesquisa foi a 

doméstica. 

 
Os três últimos gráficos, trazem informações sobre formas de violência, condutas 

criminosas já sofridas pelos pais e/ou responsáveis e sobre os tipos de violações dos 

direitos da criança e do adolescente conhecidas por eles. As informações neles 

contidas servirão de subsídios para a construção do Plano de Convivência Escolar em 

consonância às diretrizes para a cultura de paz da Secretaria de Educação do DF. 
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Abaixo, vemos que quase todos os participantes da pesquisa relataram conhecer 

sobre violência psicológica e pouquíssimos conhecem sobre violência institucional. 

 
O abandono, a negligência, a pornografia infantil e a exploração econômica foram 

apresentados como os tipos de violações mais conhecidos pelos pais e/ou 

responsáveis que responderam à pesquisa. 
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PERFIL DOS PROFESSORES 
 

O(A) professor(a) do CEF 02 de Brasília é, acima de tudo, um(a) EDUCADOR(A). É 

aquele(a) que estimula, orienta e organiza os multimodos para facilitar e efetivar o 

ensino-aprendizagem dos(as) estudantes. Ele(a) é dinâmico(a) e autêntico(a) no trato 

com o(a) educando(a); trabalha com análise e questionamento de ideias, respeitando 

o ponto de vista de cada aluno(a) em particular, evitando sobreposição de seu 

pensamento. 

A rigidez do(a) docente é substituída pela liberdade de expressão do alunado, 

condição indispensável à criatividade. O(A) professor(a) é estimulado(a) 

permanentemente a estudar, questionar e analisar os fatos cotidianos observados em 

sala, a fim de que, perceba e sinta que a educação é um ato contínuo, permanente e 

ininterrupto. 

Permanentemente o corpo docente do CEF 02 de Brasília, em suas coordenações 

coletivas, analisa, discute e decide ações pedagógicas que busquem o maior 

envolvimento dos(as) estudantes e, consequentemente, seu crescimento intelectual, 

humanístico e de consciência crítica. Além disso, outras ações são adotadas com 

vistas à melhoria das atividades na escola e às práticas didático-pedagógicas como 

participação em cursos, viradas pedagógicas, palestras, encontros, seminários, entre 

outros. 

O CEF 02 de Brasília oferece ainda o Serviço de Orientação Educacional (SOE), 

Serviço de Apoio e Aprendizagem (SAA) e atendimento aos(às) alunos(as) com 

necessidades educacionais especiais na Sala de Recursos (SR). 

Vejamos, a seguir, os dados relativos à pesquisa diagnóstica realizada entre os 

professores do CEF 02 de Brasília no ano de 2022. Nessa pesquisa participaram treze 

dos dezoito professores da escola. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

PROFESSORES 

O gráfico abaixo mostra que a quantidade de professores do gênero masculino e do 

gênero feminino está dividida quase uniformemente, o que é uma boa informação, 

haja vista a possibilidade dos(as) estudantes poderem ter professores de ambos os 

gêneros em quantidades aproximadamente iguais. 

 
 

Cerca de 54% dos(as) professores(as) do CEF 02 de Brasília estão na faixa etária dos 

30 para os 45 anos de idade e quase 40% estão acima desta idade. Menos de 10% 

dos(as) professores(as) estão abaixo dos 30 anos de idade. 

 
Em relação à raça, cerca de 77% dos(as) professores(as) do CEF 02 de Brasília se 

autodeclararam brancos ou pardos. Note o curioso fato que, entre os(as) 
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professores(as) participantes da pesquisa, 15,4% disseram não saber a qual tipo de 

raça pertence. 

 
 

Abaixo pode-se ver que grande parte dos(as) professore(as) (aproximadamente 62%), 

residem no Plano Piloto, Sudoeste ou Águas Claras. 

 

 

          

  

 

A visão dos(as) professores(as) em relação ao seu próprio trabalho e ao trabalho 

desempenhado nesta Unidade Escolar, pode ser mais bem entendido por meio do 

gráfico a seguir. Nele podemos perceber que grande parte dos professores se sentem 

apoiados, reconhecidos e orgulhosos em sua atividade docente nesta Unidade 

Escolar. Entretanto, o grande volume de trabalho é apontado por 11 dos 13 

participantes da pesquisa. 
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Uma relevante informação, do ponto de vista de quem está procurando uma escola 

para seus filhos é a experiência do corpo docente da Unidade Escolar. Olhando de 

forma ampla, podemos ver que quase 70% do quadro de professores do CEF 02 de 

Brasília, é formado por profissionais com mais de dez anos de experiência na área 

educacional. 

 
 

Apesar da maior parte dos(as) professores(as) que atuam no CEF 02 de Brasília 

possuírem mais de dez anos de experiência como professor(a) da rede, nota-se que 

pouco mais de um quinto deles estão há menos de um ano nesta escola. Além disso, 
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para cerca de 54% dos(as) docentes, o tempo de atuação nesta unidade escolar está 

entre cinco e dez anos. Veja a seguir: 

 
Observe ainda que cerca de 38,5%, ou seja, cinco dos treze participantes da pesquisa, 

dão aula para estudantes da mesma faixa etária há mais de dez anos. 

 

Os dois gráficos seguintes mostram em que medida os(as) professores(as) do CEF 

02 de Brasília têm procurado se especializar ou mesmo complementar sua formação 

acadêmica. 

Incialmente vemos que aproximadamente 62% dos professores realizaram algum 

curso ou de especialização ou de aperfeiçoamento com moderado ou grande impacto 

em sua carreira nos últimos três anos. 
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Porém, o dado seguinte revela que durante o ano de 2021, apenas uma pequena 

parcela de professores participara de algum curso de formação continuada. 

 
A respeito de suas atividades culturais, cerca de 70% dos(as) professores(as) 

revelaram possuir o hábito de frequentar cinemas, teatros e museus mais de três 

vezes por ano antes da pandemia. 
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O próximo grupo de perguntas diz respeito a aspetos ligados à tecnologia. Quase 70% 

deles afirmam que a escola não disponibiliza computadores para trabalhos e cerca de 

76% relataram que internet oferecida pela escola é de baixa qualidade ou então que 

não é oferecido serviço algum de internet. 

 

 

Em sua totalidade os professores possuem celulares smartphones e/ou 

computadores/tablets pessoais para trabalho. O acesso à internet se dá pelo próprio 

smartphone com pouca ou nenhuma restrição, ou também, em suas residências. 
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De um modo geral, na visão dos(as) professores(as), as salas de aula, a sala do 

Serviço de Orientação Educacional e a sala de Apoio à Aprendizagem precisam 

passar por melhorias. Já os serviços prestados pela direção, coordenação, SOE e 

SAA são considerados excelentes. 
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Os(As) professores(as) também veem como excelentes os relacionamentos 

existentes entre eles e a equipe gestora, entre eles e a coordenação pedagógica e 

entre eles e os servidores, enquanto que o relacionamento com os estudantes e seus 

responsáveis é considerado bom. 
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Note que cerca 70% dos(as) professores(as) possuem grau de escolaridade de 

especialização a mestrado. 

 
A pesquisa realizada com os(as) professores(as) também revelou que boa parte deles 

possuem o hábito de utilizar diferentes tipos de metodologias de ensino com seus 

estudantes. Além disso, cerca de 40% dos(as) professores(as) afirmaram fazer um 

mapeamento dos objetivos de aprendizagem não alcançados por seus estudantes e 

realizar mais de uma atividade interventiva por bimestre. 
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O gráfico a seguir evidencia a necessidade de uma maior conscientização, por parte 

dos(as) professores(as) do CEF 02 de Brasília, em relação a utilização de estratégias 

diferenciadas, como reagrupamentos interclasse e intraclasse, de modo a propiciar o 

fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. 

Oriento o trabalho individualizado e direciono a realização de 
trabalho/teste de recuperação 

Elaboro uma ou duas vezes por ano uma ação interventiva para os 
alunos com baixo rendimento 

Elaboro uma vez por bimestre uma ação interventiva para os alunos 
com baixo rendimento 

Faço um mapeamento dos objetivos de aprendizagem não alcançados 
de todos os estudantes e realizo ações interventivas 

Todos ou a maioria dos meus estudantes atingem satisfatoriamente os 
objetivos de aprendizagem e não preciso trabalhar suas dificuldades  
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Legenda Uma vez ao bimestre Duas vezes ou mais no bimestre 

Semestralmente Ao menos uma vez por bimestre Não realizo estas estratégias 

 

A seguir, vemos que muitas experiências tecnológicas utilizadas durante o período 

pandêmico, foram incorporadas ao fazer pedagógico do(a) professor(a) do CEF 02 de 

Brasília. De fato, pode-se notar em todos os quesitos a opção desses profissionais 

por utilizar tais estratégias didáticas em sua atividade docente com certa frequência. 

 
 

 

 

Por fim, um resumo da opinião dos(as) professores(as) a respeito do tema “Violência 

na escola” pode ser vista nos próximos quatro gráficos a seguir. 

 

Intervençõ
es p

or m
eio 

do Google M
eet 

Film
es/V

ídeos 

Fo
rm

ulário
s 

Redes S
ocia

is 

Ferra
mentas P

edagógica
s 

Gamific
ação 

Estu
do Dirig

ido 



 

42 
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

Cabe ao CEF 02 de Brasília promover a aprendizagem de todos, ser espaço em que 

todos possam se matricular, frequentar às aulas e construir aprendizagens 

significativas e contextualizadas. Mais do que oferecer oportunidades iguais para 

todos, democratizar o conhecimento é uma questão de direito e justiça social. 

Disseminar a sabedoria é o caminho para a emancipação e a humanização dos 

indivíduos. É por meio das escolas que o Estado cumpre o seu dever de educar a 

população que tem direito à educação e à aprendizagem. 

A função social da nossa escola vai além da simples transmissão dos conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os normativos 

educacionais e os pressupostos teóricos da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, o estudante deve construir aprendizagens significativas, tendo o 

professor como orientador e mediador do processo educativo. Caberá a nossa 

instituição de ensino organizar o trabalho pedagógico amparado por intencionalidades 

educativas que perpassem os diversos contextos e especificidades apresentados 

pelos educandos e pela comunidade, observando o diagnóstico da realidade escolar. 

Vale salientar que a nossa escola proporcionará a vivência de experiências 

diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos educandos, 

considerando as múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, 

psicológicas, emocionais, físicas, entre tantas outras mais. Também perpassará, 

conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, 

auxiliando os estudantes quanto à construção de novas aprendizagens e contribuindo 

para a sua formação não apenas para o exercício da cidadania, mas para a vida. 

Soma-se à Função Social da Escola o compromisso do CEF 02 de Brasília na 

implementação da Educação em tempo Integral. Enquanto concepção, insere-se 

como um fator imprescindível para a concretização de um ensino de qualidade, uma 

vez que oferece a possibilidade de ampliar tempos, espaços e oportunidades 

educacionais numa perspectiva de currículo integrado e transversalizado pelos eixos 
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da Educação para os Direitos Humanos, para a Diversidade, para a Sustentabilidade 

e Cidadania, conforme preconiza o Currículo da Educação Básica da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). 

As políticas educacionais corroboram com a democratização do ensino quando da 

elaboração do Plano Distrital de Educação, do Currículo em Movimento e da Base 

Nacional Comum Curricular, onde são considerados os aspectos necessários ao 

desenvolvimento individual e social do educando em um contexto em que a educação 

para democracia se faz imprescindível na formação do aluno plural. O acolhimento ao 

estudante é também ação colaborativa entre família e escola, sobretudo quando a 

formação educacional se dá em regime integral, onde os alunos permanecem dez 

horas do seu dia na escola. 

Assim, ao construir as Diretrizes Pedagógicas da Educação em Tempo Integral, a 

Portaria nº 1 de 27/11/2009 dispõe que 

[...] em uma escola de tempo integral e não em uma escola dividida em dois 
turnos, todas as atividades são entendidas como educativas e curriculares. 
Diferentes atividades – esportivas e de lazer, culturais, artísticas, de 
comunicação, de educação ambiental, de inclusão digital, entre outras – não são 
consideradas extracurriculares ou extraclasses, pois fazem parte de um projeto 
curricular transversal que oferece oportunidades para aprendizagens 
significativas e prazerosas (p.21) 

Nessa perspectiva, o CEF 02 de Brasília dispõe ao estudante desde sua alimentação 

(ofertando-lhe o café da manhã, almoço e dois lanches nos intervalos), até o 

acompanhamento pedagógico e atividades recreativas no mesmo espaço escolar. A 

participação da família, enquanto fator educativo na vida do estudante é, certamente, 

de suma importância, contudo, cabe à escola a responsabilidade por grande parte da 

formação integral do estudante. 

No universo escolar é possível observar atitudes, comportamentos que direta ou 

indiretamente interferem no rendimento pedagógico, levando-o ao sucesso ou ao 

fracasso. Não obstante, o acolhimento em suas carências socioemocionais, ocorrem 

a partir da detecção de suas fragilidades e, por vezes, observa-se que alguns alunos 

preferem escutar seus professores, tê-los como conselheiros, confiar-lhes suas 

angústias e anseios a seus responsáveis. Daí, advém a singularidade da escola que 

não se contrapõe à pluralidade de seu papel em tempos atuais, necessitando 



 

46 

sobremaneira, de uma rede colaborativa de apoio e estruturas físicas para tal 

acolhimento. 

Ademais, é notório que o estudante permanecendo dez horas do seu dia dentro do 

ambiente escolar, recebendo a educação necessária ao seu desenvolvimento 

individual e social, representa também, para seus familiares, um conforto refletido na 

tranquilidade de poderem ir trabalhar sabendo que seus filhos estão protegidos dos 

riscos que, em geral, a rua pode oferecer. Portanto, o papel social exercido pela escola 

na vida dos discentes e de sua família é reconhecidamente de suma importância. 

 

Se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. 

Paulo Freire. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 
 

A educação como prática da liberdade, segundo Paulo Freire, implica a negação do 

homem abstrato, isolado, desligado do mundo, assim como também a negação do 

mundo com uma realidade ausente de homens (FREIRE, 2005). Freire trouxe à luz 

da educação sistematizada e excludente (até então vigente nas escolas brasileiras) 

nova postura e função da escola a qual se abre para uma educação democrática, uma 

vez que insere em seu quadro a população mais carente. Assim, clama ao povo a 

participar coletivamente da sociedade, pensar a escola como espaço de troca de 

saberes e de vivências, pois leva em consideração suas histórias e necessidades o 

que torna a escola um instrumento de luta por igualdade em equalização de poderes. 

Princípios da Educação Integral 
 

Os princípios norteadores da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito 

Federal são: 

• a integralidade que busca dar a devida atenção aos estudantes em diferentes 

aspectos, como: cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais; 

• a intersetorialização que busca utilizar de políticas públicas de diferentes 

órgãos articulados para contribuir de forma efetiva para a melhoria da qualidade 

da educação; 

• a transversalidade que traduz as muitas formas de ensinar vinculando as 

aprendizagens aos interesses e saberes empíricos dos alunos; 

• o diálogo escola-comunidade em torno do qual os estudantes se coadunam; 

• a territorialidade haja vista que o diálogo acima pode acontecer no âmbito da 

própria escola ou mesmo em outros espaços da comunidade como clubes, 

quadras comunitárias, praças etc.; 

• o trabalho em rede que se dá pela troca de experiências entre os diversos 

atores oportunizando aos estudantes diferentes conhecimentos; e 

• a convivência escolar negociada onde os acordos e combinados abrem 

espaço para todos na escola. 
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Princípios Epistemológicos do Currículo Integrado 

 

No contexto social, histórico e cultural da comunidade que o compõe, o CEF 02 de 

Brasília reitera em sua Proposta Político Pedagógica, a busca por uma educação de 

qualidade, incorporando em seu trabalho didático-pedagógico a promoção dos 

educandos com a implementação de práticas que valorizam e respeitam suas 

vivências considerando os Princípios Epistemológicos do Currículo Integrado da 

SEEDF, a saber: 

• Princípio da unicidade entre teoria e prática; 

• Princípio da interdisciplinaridade e contextualização; e 

• Princípio da flexibilização. 

No CEF 02 de Brasília, o trabalho com os Temas Geradores Bimestrais é uma forma 

utilizada para promover a interdisciplinaridade, a contextualização e a unicidade entre 

teoria e prática. 

Princípios da Educação Inclusiva 

 

O CEF 02 de Brasília por acreditar que pode fazer diferença na vida de todos os seus 

estudantes, em especial aqueles da educação inclusiva, está pautada nos princípios 

apresentados a seguir: 

• Princípio do respeito à dignidade humana; 

• Princípio da educabilidade de todos os seres humanos, independente de 

comprometimentos que possam apresentar; 

• Princípio do direito à igualdade de oportunidades educacionais; 

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

• Princípio do direito a ser diferente. 

 

Com efeito, o CEF 02 de Brasília trabalha com a educação inclusiva pois acredita que 

a interação entre os alunos de diferentes origens e necessidades contribui para a 

prática de uma educação fundamentada em valores como o respeito pelas diferenças, 

a igualdade de oportunidades de aprendizagem. Além de contribuir com a garantia ao 

direito de aprender que é oferecido com base em diferentes documentos (como a 

BNCC) e, sobretudo, no princípio da equidade.  
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MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 
APRENDIZAGEM 
 

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

tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo 

estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que 

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

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

educativo, promovendo a interação entre a família e a escola por meio de estratégias 

didáticas diversificadas, tais como: oficinas; participação nos projetos desenvolvidos 

na unidade escolar; realização de trabalhos voluntários – conforme os eixos de 

interesses apresentados – ; convites para o desenvolvimento de jogos, brincadeira, 

contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de painéis 

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

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

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

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

êxito no decorrer dos percursos escolares de todos os estudantes, preparando-os 

para a vida. 

Objetivo Geral 

 

Promover uma educação igualitária, humana, integral e de qualidade por meio do 

desenvolvimento das potencialidades individuais dos estudantes para que estes 

alcancem aprendizagens significativas que os levem a se conceberem como sujeitos 

protagonistas da própria história aptos a transformarem a realidade onde estão 

inseridos. 

Objetivos Específicos 

 

1. Conhecer a realidade social, cultural e econômica da comunidade escolar 

por meio da aplicação de questionários diagnósticos. 
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2. Desenvolver um trabalho com os professores dos diversos componentes 

curriculares, de forma interdisciplinar, com vistas a auxiliar os alunos a 

superarem suas dificuldades de aprendizagem. 

3. Promover educação inclusiva aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais, por meio de atividades diferenciadas para que estas 

tenham os seus direitos garantidos. 

4. Realizar conselhos de classe no intuito de conhecer o desenvolvimento 

escolar do aluno, identificar aqueles que necessitam de um olhar 

diferenciado e propor meios adequados para a solução dos problemas que 

possam ser apresentados. 

5. Proporcionar momentos de interação e integração entre os estudantes, bem 

como promover a conscientização da não violência no ambiente escolar com 

vistas à melhoria do relacionamento entre os discentes, por meio de 

atividades e palestras. 

6. Realizar o acompanhamento de frequência escolar para identificar quais 

estudantes não estão participando ou realizando as atividades durante o 

bimestre. 

7. Quando necessário realizar busca ativa dos estudantes. 
8. Implementar e desenvolver projetos pedagógicos integrando os 

componentes curriculares da BNCC com aqueles da Parte Flexível. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 
 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da 

educação brasileira no que se refere à relevância de gestão democrática nas 

instituições de ensino, ao defender no artigo 206, inciso III e VI, alguns princípios  

orientadores, tais como: a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a 

igualdade de condições para acesso e permanência na escola; a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas; a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais do ensino e a garantia de 

padrão de qualidade. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar seu Projeto 

Político Pedagógico (PPP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de 

participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, como elaborarão e 

cumprirão o plano de trabalho segundo a PPP da unidade escolar, zelando pela 

aprendizagem dos educandos. 

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as normas 

de gestão democrática do ensino público na Educação Básica, de acordo com as suas 

peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, como a participação dos 

profissionais de educação na elaboração do PPP da escola. Também respeitarão a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências 

e habilidades essenciais à formação dos educandos no decorrer da Educação Básica, 

conforme o que define o Plano Nacional de Educação (PNE); e norteia os currículos 

dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, bem como os PPPs de 

todas as unidades escolares públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao 

Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e ao Ensino Médio em todo país. 

Nesse sentido, amparado pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados 

pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96 e pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica, são consideradas não apenas a 

implementação do Projeto Político Pedagógico, mas também as vivências 
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desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino. É importante destacar que a BNCC 

apresenta dez competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico 

nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades 

de Educação Básica que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; 

pensamento científico; crítico e criativo; repertório cultural), comunicativas 

(linguagens; tecnologias; argumentação), socioemocional (autonomia e autogestão; 

autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e 

cidadania). 

Desta forma, para a elaboração do PPP das escolas, além de considerar as 

competências apresentadas anteriormente, é necessário também a participação da 

comunidade escolar, como um dos fundamentos expostos nas perspectivas da 

Gestão Democrática, presentes na Lei 4.751/2012, que ressalta a importância da 

participação dos diversos sujeitos sociais que compõem a realidade, os contextos e 

as demandas reais da escola. 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de um PPP que implemente uma 

escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca 

práticas pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos 

em prol do desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto 

cidadãos para exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se 

constituírem como agentes de transformação social, conforme proposto no texto do 

Currículo em Movimento. 

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional de 

Educação (PNE), no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, entre outros documentos 

norteadores que embasarão a fundamentação teórico-metodológica do PPP das 

unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o Currículo em Movimento está 

apoiado em pressupostos básicos inerentes a essas abordagens, dentre elas 

destacamos: as teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de 

educação integral, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, o 
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currículo integrado, os eixos transversais e a concepção da avaliação para as 

aprendizagens – formativa. 

Assim, o PPP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa: 

• à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; 

• à formação humana integral; e 

• à construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de construir 

uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes 

da Educação Básica da rede pública de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas 

também o direito de construir aprendizagens cada vez mais significativas associadas 

às especificidades inerentes à comunidade escolar, motivando e amparando-os, 

inclusive quanto à permanência nas unidades escolares, minimizando os índices de 

evasão e abandono e ampliando as possibilidades de sucesso escolar. 

Nessa perspectiva, reconhecemos a importância de abordar, em detalhes, os 

fundamentos teórico-metodológicos eleitos pela Secretaria de Educação do Distrito 

Federal; a saber: a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. 

Pedagogia Histórico-Crítica 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica procura resgatar a importância da escola e a valoração 

de sua importância para a transformação da realidade. Ela parte do princípio de que 

a escola pode atuar de forma crítica na construção da sociedade, sendo assim, 

reconhece que a função social da escola vai muito além dos conteúdos apresentados, 

pois acredita que a escola deve manifestar seu fazer pedagógico voltado para a 

formação do estudante como um todo, ou seja, que o capacite não apenas para o 

mundo do trabalho, mas para o mundo que o espera e que, portanto, dependerá dele 

para ser melhorado ou continuar como está. 

Nessa perspectiva, a escola pode contribuir para mudar a percepção das pessoas 

sobre a realidade dos que nela estão inseridos, porém, é interessante que se analise 

se essas mudanças estão favorecendo a sociedade ou apenas reproduzindo os 

interesses estipulados pelo sistema econômico vigente. 



 

54 

Sendo assim, é reforçado o papel da escola, em apresentar e debater sobre as 

diferentes realidades sociais, pois, é na escola que acontecem as relações do saber 

e da convivência solidária e, portanto, é sua função oferecer uma reflexão acerca das 

injustiças sociais que destroem os pilares básicos de uma sociedade que busca 

igualdade para todos. 

No CEF 02 de Brasília, a busca por uma educação voltada para o protagonismo dos 

alunos é vista como uma de suas metas. Para isso, são promovidos diálogos entre 

professores e estudantes para, dessa forma, estes poderem manifestar seus desejos 

e anseios acerca do que esperam do futuro na escola e fora dela. 

Com base no exposto, durante seu fazer pedagógico, os professores que atuam no 

CEF 02 de Brasília levam em conta todo o capital cultural trazido pelos estudantes, 

respeitam os ritmos de aprendizagem e, principalmente, levam em conta o interesse 

dos estudantes, reconhecendo-os também, como autores da construção dos seus 

próprios conhecimentos. 

Psicologia Histórico-Cultural 

 

Para a Psicologia Histórico-Cultural, o desenvolvimento do indivíduo é um processo 

que se dá nas relações sociais e, por essa razão, necessita ser mediado por outras 

pessoas. Nesse sentido, em se tratando de escola, essa mediação se dá, em maior 

parte, através do professor, uma vez que este é a pessoa que mantém uma relação 

mais estreita com os alunos durante sua vida escolar. 

Para que a mediação aconteça, é necessário que o professor se descubra como 

agente que está em constante transformação. Que perceba que apenas o diploma 

adquirido no curso realizado não o capacita para uma tarefa que requer renovação e 

reflexão contínuas. Ainda mais em se tratando dos tempos atuais, cuja velocidade de 

conhecimento e informação exige uma nova visão de cidadão que se deseja formar. 

Dessa forma, faz-se indispensável que o professor realize o exercício de construir-se 

e reconstruir-se. 

Nossa escola acredita que o professor mediador entende que seu trabalho deve levar 

em conta os diferentes aspectos relativos ao contexto no qual a escola está inserida, 

sejam eles econômicos, políticos, culturais, entre outros. Nesse sentido, ao 
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estabelecer seus objetivos, os professores do CEF 02 de Brasília procuram conhecer 

seu aluno como um todo, ou seja, sua realidade, sua condição histórica e social, para 

que possam aplicar os métodos mais favoráveis capazes de promover e construir suas 

aprendizagens. 

No CEF 02 de Brasília, durante a prática docente, apresenta-se a necessidade de 

entender que a relação fundamental da atividade educativa é aquela que transparece 

entre educador/educando e suas experiências com o mundo, que ambos são capazes 

de expressarem e continuarem juntos, e que todas as atividades pedagógicas devem 

existir e estar voltadas para essa relação fundamental. 

Partindo desse suposto, os professores procuram apoiar-se nas experiências e 

conhecimentos dos alunos para, com eles, fundamentarem seu fazer educativo, 

tornando-se mediadores efetivamente competentes na definição de suas tarefas, na 

escolha de seus métodos, o que certamente os ajudam a escolher aquilo que pode 

ser mais significativo na aprendizagem e no desenvolvimento de seus alunos. Para 

que esses conceitos sejam efetivados, é dada a devida importância, no processo 

educativo, à família e à própria comunidade da qual faz parte, uma vez que as tarefas 

desenvolvidas no espaço escolar devem responder às suas exigências nos seus 

diferentes setores. 

Nesse sentido, são considerados como ponto de partida, questionamentos básicos, 

tais como “o que”, “para que” e “para quem” ensinar, de modo a não se apoiar em 

qualquer técnica, cuja ação não traga um resultado satisfatório tanto ao professor 

quanto ao aluno. 

Por fim, vale também ressaltar que o CEF 02 de Brasília enfatiza o papel do professor 

mediador da cultura, em especial na linguagem. Aos estudantes é oferecida, entre 

outras coisas, a oportunidade de exteriorizar todos os elementos trazidos de sua 

realidade, como o conhecimento, crença, normas, valores, capital cultural etc. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 
As práticas pedagógicas e administrativas do CEF 02 de Brasília são balizadas 

principalmente nos preceitos da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) que à luz da 

Constituição Federal de 1988, afirma: “A Educação, direito de todos, dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, fundada 

nos ideais democráticos de liberdade, igualdade, respeito aos direitos humanos e 

valorização da vida, e terá por fim a formação integral da pessoa humana, sua 

preparação para o exercício consciente da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho [...]”; e também na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBEN), no Plano Distrital de Educação (PDE 2015-2024), Lei 4.751/2012, 

Resoluções, na Portaria Interministerial nº 17/2007, no Currículo em Movimento da 

Educação Básica, nas Orientações Pedagógicas, nas Diretrizes de Avaliação, no 

Regimento Escolar e nas demais legislações pertinentes. 

A qualidade social da educação passa obrigatoriamente pelas condições de acesso 

dos educandos e a sua permanência, com sucesso, na escola. Para isso acontecer é 

preciso que as políticas públicas se desenvolvam. O Plano Distrital de Educação do 

Distrito Federal prevê a ampliação da Educação em Tempo Integral em consonância 

com a proposta do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF, cujos 

pressupostos teóricos se baseiam nos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e 

da Psicologia Histórico-Cultural.  

Por acreditar que o aumento do tempo de permanência do estudante na escola 

pressupõe a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais para um 

currículo integrado, o ensino requer ação didática e pedagógica sustentada em eixos 

transversais do Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal (SEEDF), quais sejam: Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, viabilizando 

assim a produção do conhecimento por meio de uma prática pedagógica baseada na 

ampliação e na continuidade das aprendizagens do aluno. Essa permanência é 

sustentada por uma concepção de avaliação que busca aprimorar constantemente o 

processo de ensino e de aprendizagem em todas as suas dimensões. 
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O educador tem a capacidade de mobilizar crianças e adolescentes para as diversas 

ações educativas, não obstante, os ciclos para as aprendizagens propõem a 

construção de uma escola que envolva todos os atores no contexto escolar, criando 

um clima de respeito à diversidade, de colaboração e liberdade. Nesse sentido, a 

figura do professor, mediador entre o conhecimento científico e o conhecimento 

cultural (próprio do aluno) assume uma posição estratégica na ação pedagógica, a 

partir do momento em que compreende o processo em que está inserido e a 

organização do sistema do qual é integrante. 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 

A Organização do Trabalho Pedagógico em ciclos, na escola, assenta-se na 

possibilidade de se recorrer a práticas pedagógicas diversificadas a fim de contemplar 

os múltiplos modos de aprender, tendo como base os preceitos da Pedagogia 

Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural (SAVIANI, 2007), concepções 

teórico-metodológicas do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF 

que consideram que o processo de ensino e aprendizagem parte das práticas sociais 

nas quais professores e estudantes estão inseridos. 

As coordenações por área e as individuais são realizadas pelos professores e 

acompanhadas pela Coordenação Pedagógica e ocorrem nos dias pré-determinados 

em Portaria específica pela Secretaria de Educação. Às quartas-feiras, ocorrem as 

coordenações coletivas onde são discutidos projetos e atividades a serem realizadas 

no decorrer da semana, norteados pelo planejamento bimestral. 

De acordo com orientações da CRE-PP/UNIEB, são trabalhadas diferentes temáticas 

e, eventualmente, os professores são convidados a participarem de coordenações 

coletivas em outros espaços pré-determinados pela CRE/PP-UNIEB, as chamadas 

Viradas Pedagógicas. 

Tendo em vista ser uma escola de educação em tempo integral, os projetos 

interdisciplinares ocupam uma importante posição no CEF 02 de Brasília. Destacam-

se os projetos na área de História, Língua Portuguesa, Matemática, Artes e Educação 

Física. Em todos eles são trabalhados diferentes aspectos da formação humana: o 

resgate das raízes históricas da escola e dos estudantes, o desenvolvimento de 

hábitos de leitura, a aquisição de pensamento lógico estruturado, o olhar amplo e 
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afetuoso para si mesmo, o cuidado com o próprio corpo e com o meio ambiente, entre 

outros. 

A interdisciplinaridade e a contextualização são pressupostos básicos para 

elaboração de cada propostas e realização delas. O Currículo em Movimento e a Base 

Nacional Comum Curricular são instrumentos de apoio que orientam o trabalho 

desenvolvido pelos professores. 

Abaixo estão relacionados alguns dos principais projetos interdisciplinares 

desenvolvidos por professores e estudantes no CEF 02 de Brasília em 2022. 

1. Célula comestível 

2. Mapas mentais 

3. Organização pessoal para melhorar a escrita de textos 

4. Oficina de filmes 

5. Projeto Xadrez Humano 

6. Bingo da Multiplicação 

7. Aluno professor 

8. Torneio de Desafios de Raciocínio Lógico 

Pela falta de espaço adequado para o desenvolvimento das aulas de Educação Física 

e Jogos, as atividades desses componentes curriculares são realizadas na área 

descoberta da escola e, eventualmente, na quadra de esportes da entre quadra 

106/107 sul. 

A educação inclusiva no CEF 02 se dá de forma acolhedora, com equidade e profundo 

respeito ao aluno PNEE independentemente de seu comprometimento. Com base nos 

objetivos preconizados pela LDBEN e imbuídos no desejo de um fazer pedagógico 

eficiente e de qualidade. Em relação aos alunos egressos, a equipe multiprofissional 

procura fazer contato com o professor/equipe de atendimento anteriores com vistas à 

aquisição de um conhecimento prévio e embasado acerca do(a/os/as) aluno(a/os/as) 

recém-chegado(a/os/as). A partir dessas informações e já na semana pedagógica, 

procuram juntamente com os professores das disciplinas curriculares, organizarem 

seus planos de aulas com vistas ao atendimento desses alunos como também dos já 

inseridos. Ao chegarem à escola, os novos alunos são recepcionados por toda a 

equipe da escola e apresentados aos demais alunos enfocando-se sempre e 
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reciprocamente a questão do respeito. No dia a dia, busca-se envolvê-los de forma a 

participarem ativamente de todas as atividades propostas, e quando necessário, 

contam com o apoio dos Educadores Sociais Voluntários de forma acolhedora e 

respeitosa. 

O Conselho de Classe acontece sempre ao final de cada bimestre e geralmente, 

contam com a presença de todos os professores das turmas, coordenação 

pedagógica, profissionais da sala de recursos, da sala de apoio à aprendizagem, do 

SOE e membros da direção. A situação de cada aluno é tratada individualmente, 

utiliza-se o carômetro para uma melhor identificação e avaliação dos estudantes pelos 

professores. Recuperação de notas e avaliações formativas são aplicadas a todos 

aqueles estudantes que não atingiram os objetivos propostos durante o bimestre. 
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Estratégia de Valorização e Formação Continuada dos Profissionais 

da Educação 

 

A valorização e a formação continuada dos profissionais da educação são 

fundamentais para a construção de uma educação de qualidade. Nesse sentido, o 

CEF 02 de Brasília atento a essa importante dimensão do trabalho pedagógico, 

promove diferentes ações que visam acolher, valorizar, incentivar e reconhecer o 

trabalho profissional de todos aqueles que se dedicam cotidianamente na educação 

das crianças e jovens a eles confiados. Dentre elas destacamos: 

• Bimestralmente são realizadas comemorações dos aniversariantes da 

equipe CEF 02 de Brasília e, para os aniversariantes de cada dia são 

enviadas mensagens no grupo de WhatsApp da escola; 

• Na abertura das coordenações coletivas dos dois turnos a orientação 

educacional apresenta vídeos e mensagens motivadoras e reflexivas; 

• Para homenagear os educadores na semana do Dia do Professor realizamos 

uma confraternização especial com mensagens, lembrancinhas e 

participação dos alunos; 

• Estão à disposição dos professores recursos e materiais didáticos 

adequados para a atuação docente; 

• As coordenações coletivas são utilizadas para planejamento semanal e para 

a troca de experiências exitosas; 

• Aos professores substitutos são esclarecidas informações sobre a educação 

integral, sobre as disciplinas da parte flexível e sobre a logística de 

funcionamento da escola; 

• O CEF 02 de Brasília disponibiliza aos professores que tenham formação e 

conhecimento em área específica para exposição de palestras sobre temas 

variados tanto para o corpo docente quanto discente; 

• Autorização para realização de projetos educacionais diversificados; 

• Apoio e incentivo aos professores sobre os cursos de formação realizados 

pela EAPE e outros que venham a ser ofertados pela UNIEB/PP. 
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Metodologias de Ensino Adotadas 

 

A concepção de educação emancipadora e a pedagogia crítica buscam a vinculação 

entre a educação e o contexto sociocultural, valorizando, assim, as aprendizagens de 

todos os estudantes. Para tanto, torna-se fundamental o empenho no estudo e seleção 

de técnicas de ensino que possibilitem as aprendizagens. Com base nos objetivos de 

aprendizagem, no diagnóstico dos estudantes e na organização curricular da escola, 

as técnicas são planejadas pelos professores, os quais têm autonomia para utilizar 

diferentes metodologias, conforme demandas e especificidades apresentadas pelas 

turmas. 

Dessa forma, destacamos a seguir algumas técnicas de ensino utilizadas pelos 

professores no CEF 02 de Brasília: 

• Aulas expositivas dialogadas 

• Tempestade cerebral 

• Leitura, cópia e interpretação 

• Trabalhos expositivos (seminários) 

• Rodas de conversa 

• Estudo do meio 

• Oficinas 

• Metodologias ativas 

• Desenvolvimento de dinâmicas próprias (jogos em geral, xadrez, atividades 

com recortes e colagens) 

• Projetos interventivos 

Organização de Tempos e Espaços 

 

Conforme orientam as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo 

para as Aprendizagens: “A organização dos espaços e tempos escolares é 

desafiadora (...) A aula é espaço e tempo em que professores e estudantes se 

encontram e interagem de forma mais efetiva, construindo uma relação pedagógica 

mediada pelo conhecimento, por meio de diferentes perspectivas teórico-

metodológicas (SILVA, 2011)”; por essa razão, “A aula em uma escola organizada em 

ciclos precisa extrapolar o espaço convencional das quatro paredes, como 
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usualmente costuma ser concebido. Deve ser pensada como estrutura de 

oportunidades e contexto de aprendizagens e de significados (...) como: aulas em 

pátios, quadra poliesportiva, sala da leitura, laboratórios, museus, zoológico, 

mercados, feiras livres, exposições, teatros, entre outros.” Além disso, “A organização 

da escola em ciclos requer ainda que nela se questione a predeterminação dos 

tempos para ensinar e aprender. Transformar o tempo cronológico rígido em tempo 

pedagógico circular dinâmico implica romper com a estrutura linear dos conteúdos, 

buscando a retomada e o aprofundamento contínuo dos conhecimentos tratados em 

diferentes situações didáticas.” 

No CEF 02 de Brasília, as aulas dos componentes curriculares do Núcleo Comum são 

ministradas de segunda a sexta-feira no turno matutino, com início às 7h15min e 

término às 12h15min. Já as aulas dos componentes curriculares da Parte Flexível são 

ministradas de segunda a sexta-feira no turno vespertino, das 12h15min às 17h15min  

No turno matutino, o tempo de trabalho está subdividido da seguinte forma: 

7h15min às 7h30min –   Café da manhã 

7h30min às 8h15min –   1º horário 

8h15min às 9h00min –   2º horário 

9h00min às 9h40min –   3º horário 

9h40min às 10h05min –   Intervalo da manhã 

10h05min às 10h45min –   4º horário 

10h45min às 11h30min –   5º horário 

11h30min às 12h15min –   6º horário 

Note que as duas primeiras e as duas últimas aulas da manhã são de 45 minutos, e 

que o terceiro e quarto horários são de 40 minutos. Observe que entre a terceira e a 

quarta aula da manhã, acontece um intervalo de 25 minutos: momento de descanso 

para professores e estudantes, onde é servido um lanche para todos os estudantes. 
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No turno vespertino, o tempo de trabalho está subdividido da seguinte forma: 

12h15min às 12h30min –   Almoço Pedagógico 

12h30min às 13h00min –   Intervalo do almoço 

13h00min às 13h45min –   1º horário 

13h45min às 14h30min –   2º horário 

14h30min às 15h10min –   3º horário 

15h10min às 15h35min –   Intervalo da tarde 

15h35min às 16h15min –   4º horário 

16h15min às 17h00min –   5º horário (Ac. Ped.) 

17h00min às 17h15min –   Janta 

O horário do turno vespertino possui algumas especificidades em relação ao horário 

da manhã. É o caso do almoço pedagógico e o horário de intervalo após almoço, como 

ações para a Formação de Hábitos Individuais e Sociais. O CEF 02 de Brasília, em 

consonância com as Diretrizes para a Educação em Tempo Integral, reconhece que 

o horário de almoço tem caráter pedagógico por ser um momento de contínua 

aprendizagem. De fato, durante o almoço pedagógico incentivamos a prática de uma 

alimentação sustentável, saudável e consciente, bem como consolidação de hábitos 

de higiene pessoal. A sala de aula é usada como refeitório no horário de almoço e o 

pátio e as áreas externas são espaços para os momentos de lazer e interação social 

durante os intervalos. 

Nos moldes do turno matutino, o terceiro e quarto horários são de 40 minutos e 

separados por um intervalo de 25 minutos. O primeiro, segundo e quinto horários são 

de 45 minutos. No quinto horário da tarde acontece o que chamamos de 

Acompanhamento Pedagógico: momento para a realização de trabalhos em grupo, 

pesquisas e realização das diferentes tarefas de casa passadas pelos professores. 

Por fim, outro fator importante é a previsão de espaços e tempos voltados à 

intervenção para os estudantes que não atingiram os objetivos de aprendizagem 

esperados. São oportunizados provas, atividades, trabalhos para casa, aulas 

específicas, retomada de conteúdos e diversificação de abordagens para esses 

estudantes. 
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Organização Escolar em Ciclos 

 

As Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as 

Aprendizagens prevê que “A Organização do Trabalho Pedagógico em ciclos, na 

escola, assenta-se na possibilidade de se recorrer a pedagogias diversificadas a fim 

de contemplar os múltiplos modos de aprender, tendo como base os preceitos da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural (SAVIANI, 2007), 

concepções teórico-metodológicas do Currículo em Movimento da Educação Básica 

da SEEDF que consideram que o processo de ensino e aprendizagem parte das 

práticas sociais nas quais professores e estudantes estão inseridos.”  

Além disso, “Os ciclos para as aprendizagens caracterizam-se principalmente pela 

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

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

progressão continuada e pela avaliação formativa.” 

Sendo assim, o CEF 02 de Brasília, cuja organização escolar não contempla a 

semestralidade, procurará atuar no Bloco I (6º e 7º anos) do 3º Ciclo para as 

Aprendizagens de acordo com os seguintes parâmetros: 

• Definição de objetivos de aprendizagem, de acordo com o currículo prescrito 

pela SEEDF, a serem atingidos ao longo do ano letivo;  

• Aplicação de avaliações diagnósticas, em todas as áreas de conhecimento, 

para mapear fragilidades e potencialidades dos estudantes;  

• Definição/elaboração de projetos interventivos (de preferência intraclasse);  

• Delineamento de ações da coordenação pedagógica para o fortalecimento 

da organização escolar em ciclos;  

• Monitoramento dos eventuais reagrupamentos realizados, bem como 

avaliação da eficiência no resgate das aprendizagens dos estudantes. 

Relação Escola-Comunidade 

 

O CEF 02 de Brasília, por iniciativa dos gestores e professores, incentiva as famílias 

dos educandos a participarem do trabalho pedagógico por meio de convocações de 

responsáveis, reuniões de pais na escola, palestras educativas e/ou específicas para 
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estudo de natureza psicopedagógica e aprofundamento dos assuntos concernentes à 

educação e aos estudantes. 

O CEF 02 de Brasília tem um canal aberto com a família dos educandos via WhatsApp 

para fins pedagógicos e comunicação dos principais acontecimentos do dia a dia, e 

ainda, para coletar sugestões de temas que permearão debates e discussões 

pertinentes, respeitando-se as peculiaridades e necessidades dos alunos, do grupo e 

do contexto social. 

O CEF 02 de Brasília, também recebe sugestões e/ou reclamações de moradores dos 

blocos de sua vizinhança. Sempre que dentro de suas condições, toma providências 

acatando as solicitações quando pertinentes. 

Inclusão 

 

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

formas de intervenção. A SEEDF entende que é preciso uma atenção mais apurada 

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

Habilidades (AH). 

Segundo a LDB, a educação especial é uma modalidade oferecida a estudantes com 

necessidades educacionais especiais, de modo a oportunizar condições favoráveis à 

sua aprendizagem, desenvolvimento e participação social autônoma e cidadã. A 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) define como seu público os estudantes com deficiência(s), Transtorno 

Global do Desenvolvimento (TGD) e com Altas Habilidades/Superdotados. 

Nas últimas décadas, os sistemas de ensino vêm promovendo ações que buscam a 

oferta de uma educação pública de qualidade social para essa população específica, 

preferencialmente na rede regular de ensino. A educação especial, transversal em 

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, oferece, no Atendimento 

Educacional Especializado, meio, recursos e processos, configurando um serviço 

que visa “identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade 

que eliminem barreiras para plena participação dos estudantes, considerando suas 

necessidades especiais” (BRASIL, 2008, p.29). 
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Na SEEDF, o Atendimento Educacional Especializado é realizado nas salas de 

recursos, conforme definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Especial a Educação Básica (BRASIL, 2008), como um serviço de natureza 

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

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

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

em todas as etapas e modalidades da educação básica. 

 

Figura nº 02: Diferenças entre os conceitos de exclusão, segregação, integração e inclusão. 

Fonte: Página da Secretaria da Justiça, família e trabalho do governo do Estado do Paraná. 

Sala de Recursos – SR 

 

No ano de 2022, por falta de servidores habilitados para desempenhar a função, não 

foi aberta Sala de Recursos no CEF 02 de Brasília. 

Serviço de Orientação Educacional – SOE 

 

Orientadora Antonia Vilma Marques Veras Calvão 

A Orientação Educacional atualmente contribui para o processo educativo a partir de 

uma prática articulada com toda a comunidade escolar, repensando coletivamente o 

fazer pedagógico, participando na análise da realidade, apoiando diálogos 

problematizadores, promovendo a tomada de decisão individual e coletiva e 

executando ações com foco em objetivos compartilhados no Projeto Político 
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Pedagógico da instituição escolar, a fim de tecer uma rede social e interinstitucional 

que colabore com o desenvolvimento integral do estudante. 

Nesse ano de 2022 o Pedagogo-Orientador Educacional desenvolverá ações 

educativas voltadas aos estudantes e às famílias, em parceria com os docentes, 

preferencialmente de maneira coletiva e excepcionalmente, de maneira individual, 

com foco na aprendizagem e desenvolvimento integral, abordando as temáticas de 

organização e autonomia de estudos, aprendizagem emocional, enfrentamento a 

violações de direito, educação em e para os direitos humanos, educação para a 

diversidade e educação para a sustentabilidade. Portanto, estará inserido em todas 

as turmas, favorecendo o acompanhamento e articulação com todo o processo 

pedagógico. 

No CEF 02 de Brasília, o SOE atua no período matutino e vespertino e destina-se ao 

acolhimento de alunos, pais e professores. É um trabalho que busca, através da 

escuta ativa, proporcionar um diálogo que favoreça o desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes fazendo-os refletir sobre seu papel social dentro e fora 

do ambiente escolar. 

Para tanto, o SOE compreende a necessidade de que esse espaço de aprendizagem 

apresente uma cultura organizacional capaz de favorecer um convívio saudável e 

estimulante entre todos os envolvidos durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Na idealização de tornar o processo de aprendizagem mais atrativo para todos, 

percebe-se vários desafios a serem superados. Dentre tais desafios há aqueles que 

requerem projetos com finalidade de prevenir atos como bullying, automutilação, ao 

uso de drogas e enfrentamento ao abuso infantil (emocional ou físico). Percebe-se 

também, a necessidade de se realizar um trabalho acerca da formação dos estudantes 

no que se refere à alimentação saudável, à sexualidade, à autoestima, à 

autoaceitação e à promoção de saúde mental (este último, em especial, em se 

tratando do momento em que o mundo tem parado para lutar contra uma pandemia 

devastadora que mudou completamente a forma de se viver em sociedade). 

Nesse sentido, com o intuito de proporcionar uma educação baseada no diálogo e 

reflexão, onde todos têm vez e voz, a atuação do SOE no CEF 02 de Brasília se dá 

juntamente com professores, coordenadores, gestores e comunidade escolar. Um 
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trabalho em equipe que faz toda diferença, pois é baseado na competência do papel 

que cada um exerce dentro da escola, sem esquecer de que em conjunto pode-se ir 

muito mais longe e alcançar objetivos que sozinhos não seriam possíveis. 

Em parceria com os outros membros do comitê local para a implementação e 

operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais não 

presenciais e presenciais, na unidade escolar, o SOE busca realizar as seguintes 

ações: 

• Elaborar Plano de Ação da unidade; 

• Divulgar amplamente à comunidade escolar os documentos e orientações 

dos comitês central (CC) e regional (CR); 

• Colaborar, quando necessário, com o Comitê Regional e o Comitê Central 

na proposição de diretrizes para a aplicação de recursos do PDAF na escola; 

• Prestar informações solicitadas, observando o cumprimento dos prazos de 

solicitação pelos Comitês Prepara Central CPC e Regional – CPR. 

No dia a dia da escola, este profissional procura viabilizar as condições para facilitar 

a aprendizagem do estudante, partindo dos seguintes objetivos: 

• Colaborar na formação continuada oferecendo esclarecimentos sobre os 

Ciclos de aprendizagem, desenvolvimento e demais demandas solicitadas 

pelos professores ou de necessidade da escola; 

• Analisar os indicadores de aproveitamento escolar, evasão, repetência e não 

frequência dos alunos; 

• Orientar a comunidade escolar sobre Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente; 

• Estimular a participação dos professores na identificação, no 

encaminhamento e no acompanhamento de estudantes com dificuldades de 

adaptação, de convívio social e ou com dificuldades específicas de 

aprendizagem (anexo); 

• Identificar e trabalhar com a família as causas que interferem no avanço do 

processo de aprendizagem do estudante, orientando a família sobre a cultura 

escolar e a importância dos hábitos de estudo; 
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• Promover momentos reflexivos (palestras, encontros, oficinas e outros) que 

contribuam com a prevenção de conflitos escolares, sexualidade e 

prevenção ao uso indevido de drogas; 

• Realizar ações com os profissionais e estudantes que estão nas fases de 

transição dos anos iniciais para os anos finais; 

• Colaborar na formação e caracterização das turmas e, nas eleições de 

representantes de turma; 

• Acolher os estudantes de forma integral compreendendo e respeitando suas 

diferenças e limitações; 

• Planejar coletivamente atividades que proporcionem a participação da 

comunidade dentro do ambiente escolar, no intuito de familiarizar e 

aproximar família-escola; 

• Considerar os sentimentos dos alunos, dos responsáveis e dos profissionais 

da educação perante os desafios a serem superados no decorrer do ano 

letivo; 

• Avaliar as relações e sentimentos manifestados pelos alunos, averiguando 

se estes têm caráter eventual ou transitório para a melhor escolha de 

intervenção do problema; 

• Desenvolver hábitos de cuidado para com o corpo em se tratando de higiene 

física e higiene mental; 

• Proporcionar momentos de atividades conjuntas para a conceituação e 

compreensão de sujeito como ser social; 

• Acolher o professor oferecendo-lhe apoio sempre que necessário; 

• Criar um ambiente que estimule diferentes linguagens onde possam ocorrer 

situações de aprendizagem em conjunto; 

• Despertar nos educandos o cultivo de valores morais de forma que se possa 

garantir a convivência mais pacífica entre todos pertencentes ao ambiente 

de ensino; 

• Adotar junto aos estudantes ações de afeto e amizade, de modo que o 

vínculo entre eles possa ser baseado em atitudes que tragam justiça e paz; 

• Oferecer diálogo sobre os perigos do uso inadequado de tempo de 

navegação na Internet e nas redes sociais. 

• Conscientizar os educandos quanto aos benefícios da alimentação 

saudável; 
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• Ensinar a importância do cuidado quanto à higienização dos alimentos para 

a saúde do corpo, ainda mais nos tempos atuais marcado por problemas 

sanitários. 
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Serviço Especializado de Apoio e Aprendizagem – SEAA 

 

Pedagoga: Maria Selma dos Santos 

O Programa de Atendimento aos estudantes com Transtornos Funcionais Específicos 

é normatizado pela Portaria nº 39 de 09 de março de 2012, para atender alunos com 

dificuldade de aprendizagem e/ou comportamento, em decorrência de:  

• Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH); 

• Dislexia; 

• Discalculia; 

• Dislalia; 

• Disortografia; 

• Transtorno De Conduta (TC); 

• Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC). 

Tal programa envolve um profissional itinerante em cada CRE/UNIEB e um 

profissional formado em Pedagogia ou Psicologia para atender em cada polo. 

Ao todo são 32 estudantes (14 destes pertencem ao CEF 02 de Brasília), atendidos 

em contraturno duas vezes por semana, pelo período de uma hora/aula (em grupo de 

2 alunos cada), que são encaminhados após a formalização no PARQUE e finalizadas 

as ações previstas no nível do aluno. Tal encaminhamento é realizado pela 

coordenação intermediária do SEAA, na figura do professor itinerante. 

Os transtornos identificados, são: 

• TDAH: 27 alunos 

• TPAC: 8 alunos 

• DISLEXIA: 3 alunos 

• Outros: 1 aluno 

Observação: existem alunos com mais de um transtorno. 

Para esse atendimento, o Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília, atende em 

sua Sala de Apoio à Aprendizagem – Polo II as seguintes escolas:  

• CEF 01 de Brasília; 

• CEF 02 de Brasília; 
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• CEF 03 de Brasília; 

• CEF 04 de Brasília; 

• CEF 214 Sul; 

• EC 102 Sul; 

• EC 108 Sul; 

• EC 305 Sul 

Educadores Sociais  

 

Neste ano de 2022, o CEF 02 de Brasília em razão da sua peculiaridade de oferta da 

Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI) e, por possuir em seu corpo discente 

alunos portadores de necessidades especiais, conta com 4 (quatro) educadores 

sociais voluntários distribuídos em dois turnos de trabalho. Dentre as atividades 

desenvolvidas por esses profissionais, as principais são: 

• Auxiliar os(as) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, 

durante a higiene bucal, nos intervalos, em atividades no pátio escolar, na 

educação física, em passeios e em outras atividades diárias; 

• Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; 

• Desenvolver projetos e/ou oficinas com o(a) estudante, conforme a Proposta 

Pedagógica da Unidade Escolar. 

Monitores 

 

O CEF 02 possui apenas uma monitora que se encontra afastada de suas funções. 

Oficineiros 

 

As oficinas são aplicadas pelos próprios professores do turno vespertino com a 

participação dos educadores sociais voluntários. 

No momento, não existem pessoas específicas ocupando a função de oficineiro. 

Parceiros da Escola 
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O CIEF, importante e significativo parceiro do CEF 02 de Brasília, há vários anos 

oferece acompanhamento especializado na área esportiva. 

No período anterior à pandemia do novo Coronavírus, a parceria com o CIEF 

acontecia sempre às sextas-feiras no turno vespertino. Durante todo o período de 

isolamento social, a parceria não aconteceu por razões de segurança de saúde 

pública. A partir do retorno híbrido, foi solicitada uma ampliação para dois dias, 

segunda e quarta, a qual não teve autorização do setor responsável na CRE/PP. No 

ano de 2022, não foi possível implementar essa parceria. 

Laboratório de Informática 

 

O laboratório de informática, embora temporariamente inativo, traduz um espaço 

destinado ao aprendizado, como atividade complementar realizada no período 

vespertino, em regime de escala, por dia e por turma. Quando em funcionamento, 

limita-se ao ensino de noções de informática como edição de textos e planilhas 

eletrônicas, reprodução de som e imagens ministrado por monitor e/ou educador 

social com habilidade para tal, bem como para a utilização de qualquer professor que 

queira promover suas aulas utilizando os recursos tecnológicos ali existentes. 

Sala de Leitura/Biblioteca 

 

A sala de leitura/biblioteca, constitui um espaço de trânsito livre para os discentes, 

utilizada em horários pré-agendados em razão de só comportar 20 estudantes por 

vez. É percebida como um local de interação onde os alunos dispõem de espaço e 

um acervo de livros e periódicos para fins de leitura e/ou pesquisas nas diversas áreas 

do conhecimento, sobretudo, na disciplina de Língua Portuguesa. 

Dar ênfase ao estudo da Língua Portuguesa é imprescindível para a formação de 

cidadãos críticos, participativos e protagonistas no cenário social e político. Nesse 

sentido, a atuação do professor da sala de leitura está em sintonia com a proposta 

pedagógica da escola, sendo sua atuação diretamente ligada ao planejamento da 

equipe docente. 

Ao receber o aluno em seu local de trabalho, seja orientando-o quanto às fontes de 

pesquisa, seja auxiliando-o nas dúvidas que lhe surjam enquanto ali permanecer, o 
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professor da sala de leitura exerce o papel de interlocutor entre os componentes 

curriculares além de ser, por excelência, um incentivador do saber. 

Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

 

O CEF 02 de Brasília presa pelo acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem em uma perspectiva institucional e interventiva, sempre em articulação 

com os profissionais do SEEAA e Orientadores Educacionais, visando a diminuição 

das queixas escolares e manifestações de fracasso escolar. 
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PROGRAMAS E PROJETOS ESPECÍFICOS 
 

O CEF 02 de Brasília encontra-se inserido nos seguintes programas de governo: 

• Rede Integradora de Educação Integral da CREPP 

• Programa de Educação Integral em Tempo Integral – PROEITI 
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

Os critérios de avaliação do CEF 02 de Brasília se baseiam no Regimento Escolar: 

das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

conforme os artigos 183, §1 e artigo 184 § 3:  

Art. 183 § 1 – avaliação formativa, processual, contínua, abrangente, 

diagnóstica e interdisciplinar, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os fatores quantitativos do desempenho do aluno; 

Art. 184 § 3 – no caso de serem adotados testes/provas, como 

instrumento de avaliação, o valor a eles atribuído não pode ultrapassar 

50% (cinquenta por cento) da nota final de cada bimestre. 

Avaliação para as aprendizagens 

 

A dinâmica das avaliações desta Unidade de Ensino consiste na aplicação (pelos 

docentes, no decorrer do bimestre e após a conclusão dos assuntos trabalhados) de 

testes oral e escrito, prova bimestral, seminários, entrevistas, trabalho em grupo, 

pesquisa, estudo dirigido e atividades diversificadas que compõem, assim, as médias 

bimestrais traduzidas ao final no alcance (A) de forma total, parcial (AP) ou o não 

alcance (NA) dos objetivos propostos em cada componente curricular. 

Entendendo que o aprendizado se faz em todos os lugares e a todo momento, a escola 

possibilita ainda atividades de visita monitorada a diversos órgãos governamentais e 

a outros, em consonância com a proposta curricular desta Unidade de Ensino. Após 

as visitas, são realizadas atividades pertinentes ao assunto, selando o entendimento 

e a aprendizagem e, compondo assim, aspectos da avaliação formativa. 

Compreendendo que todos apresentam múltiplas aprendizagens, são realizadas 

também, diversas ações em paralelo como por exemplo: Feiras Culturais, Jogos Inter 

Classes entre outras atividades, todas com o envolvimento do corpo escolar. 

Ao abranger os vários aspectos da formação integral do educando, o sistema de 

avaliação adotado pelos professores do CEF 02 de Brasília vai além dos critérios 

quantitativos (notas), em avaliações escritas, e insere critérios de valorização do 

desempenho formativo e auto avaliativo, pelo uso de metodologias conceituais, 

construção de projetos, condutas, inter-relações humanas e sociais. O educando é 
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avaliado de forma continuada em que os aspectos qualitativos se sobrepõem aos 

quantitativos, além do acompanhamento do seu desempenho conforme dispõe o 

Regimento Escolar da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal. 

Aos alunos com necessidades educacionais específicas (ANEE), é assegurada a 

adequação curricular para flexibilizar a prática educacional e a avaliação diferenciada, 

observando-se: 

i. A introdução ou eliminação de conteúdos, considerando a condição 

individual do aluno; 

ii. A modificação dos procedimentos, da organização didática e introdução de 

métodos; 

iii. A temporalidade, com a flexibilização do tempo para realizar as atividades e 

o desenvolvimento de conteúdos; 

iv. A avaliação e promoção com critérios diferenciados, de acordo com as 

adequações e em consonância com a Proposta Político Pedagógica (PPP) 

da UE, respeitada a frequência obrigatória. 

Em síntese, conforme afirma o documento das Diretrizes Pedagógicas para 

Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens, “A avaliação formativa tem 

por princípio utilizar-se da função diagnóstica para reorientar os processos de ensino 

e de aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento para a melhoria da 

função social a que se destina a escola. Nesse sentido, a avaliação deve ser ato de 

valorização e de potencialização das aprendizagens, e não de classificação e 

exclusão.” Além disso, “Villas Boas (2013, p.12) confirma esse pressuposto quando 

afirma que avaliação e aprendizagem caminham lado a lado, pois “[...] enquanto se 

avalia se aprende e enquanto se aprende se avalia”. Por esse motivo, a expressão 

avaliação para as aprendizagens, em lugar de avaliação das aprendizagens, é a que 

se harmoniza com a avaliação formativa.” 

Seguindo essa perspectiva, o CEF 02 de Brasília opta por utilizar diferentes 

modalidades avaliativas com o propósito de oportunizar a avaliação para as 

aprendizagens, prescrita pelas Diretrizes de Avaliação Educacional, conforme descrito 

a seguir: 

• Atividades avaliativas para casa; 
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• Atividades avaliativas para serem realizadas em sala de aula; 

• Provas; 

• Seminários, pesquisas, trabalhos de pequenos grupos; 

• Autoavaliação; 

Além dessas modalidades, organizou-se também um sistema de compartilhamento de 

notas entre os componentes curriculares da Parte Flexível e os respectivos 

componentes do Núcleo Comum da BNCC. Nesse compartilhamento, as notas finais 

de cada estudante são compostas por 20% oriundos da Parte Flexível e 80% oriundos 

no Núcleo Comum. Os respectivos compartilhamentos dos componentes curriculares 

se dão entre: 

• Letramento e Língua Portuguesa; 

• Raciocínio Lógico e Matemática; 

• Educação Ambiental com Ciências e Geografia; 

• CABI (Cultura Afro Brasileira e Indígena) e História; 

• OFA (Oficina de Artes) e Artes; 

• OLI (Oficina de Língua Inglesa) e Inglês; 

• Jogos e Educação Física. 

Vale ressaltar que as avaliações acontecem processualmente para que cada ação 
possa ser avaliada e repensada de acordo com o seu objetivo. E ainda, serão 

utilizados materiais diversos e jogos pedagógicos para a análise das intervenções e 

reorganização das atividades propostas, de acordo com o desenvolvimento individual 

dos alunos. 

Conselho de Classe 

 

Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional, “O Conselho de Classe planejado e 

executado na perspectiva da avaliação formativa é — ao mesmo tempo — espaço de 

planejamento, organização, avaliação e retomada do Projeto Político-Pedagógico da 

escola. (...) O Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e 

propor elementos e ações para serem articuladas pela e na escola. Essa instância 

cumpre papel relevante quando consegue identificar o que os estudantes aprenderam, 

o que ainda não aprenderam e o que deve ser feito por todos para que as 

aprendizagens aconteçam.” 
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Como visto anteriormente, a avaliação é um componente indispensável no processo 

ensino-aprendizagem, pois permite análises no que se refere ao desempenho dos 

sujeitos envolvidos, com vistas a redirecionar e incrementar ações pedagógicas. No 

CEF 02 de Brasília, a atenção para com tais avaliações ocorre por ocasião dos 

Conselhos de Classe realizados ao final de cada bimestre letivo com o trabalho 

conjunto de todo o corpo docente, coordenação pedagógica, SOE, SAA e Direção.  

As reuniões de pais, como momento para entrega de resultados e compartilhamento 

de outras informações relativas à vida escolar dos estudantes, ocorrem após a 

conclusão das avaliações pelo Conselho de Classe. Pais, mães e responsáveis são 

chamados à escola para um encontro com os professores, de todos os componentes 

curriculares, onde são levantadas potencialidades, fragilidades, questões a serem 

enfrentadas, encaminhamentos, entrega de boletins, entre outros. 
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Matriz Curricular 

 
O CEF 02 de Brasília estruturou sua Matriz Curricular dos Anos Finais do Ensino Fundamental a partir do modelo estabelecido pelo MEC e 

de acordo com a Matriz Curricular de Referência para Jornada Escolar de Tempo Integral – 10h, das Diretrizes da Educação em Tempo 

Integral da SEEDF, conforme tabela abaixo: 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Ensino Fundamental Anos Finais 

Regime: Integral/Seriado | Turno: Diurno | Tempo de atendimento: 10 horas diárias de permanência (5 dias por semana) 

Partes do Currículo Área do Conhecimento Componente Curricular 
AULAS SEMANAIS AULAS ANUAIS 

ANOS ANOS 
6º 7º 6º 7º 

BNCC 

Linguagens Códigos e suas 
Tecnologias 

Língua Portuguesa 5 5 200 200 

Artes 2 2 80 80 

Educação Física 3 3 120 120 

Inglês 2 2 80 80 

Ciências da Natureza, Matemática e 
suas Tecnologias 

Matemática 5 5 200 200 

Ciências Naturais 4 4 160 160 

Ciências Humanas e suas 
Tecnologias 

História 3 3 120 120 

Geografia 3 3 120 120 

Parte Diversificada 

Projeto Interdisciplinar 1 1 1 40 40 

Projeto Interdisciplinar 2 1 1 40 40 

Projeto Interdisciplinar 3 1 1 40 40 
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Total Hora-Aula – BNCC 30 30 1200 1200 

PARTE FLEXÍVEL 

Projeto Pedagógico de Língua Portuguesa – Letramento  5 5 200 200 

Projeto Pedagógico de Matemática – Raciocínio Lógico 5 5 200 200 

Formação de Hábitos Individual e Social – Educação Ambiental 4 4 160 160 

Atividades de Formação Pessoal e Social – CABI 4 4 160 160 

Atividades Culturais Artísticas e Esportivas – Oficinas de Artes 4 4 160 160 

Oficinas de Língua Inglesa 4 4 160 160 

Jogos 4 4 160 160 

Total Hora-Aula – PARTE FLEXÍVEL 30 30 1200 1200 
Total Hora-Aula Anual – TEMPO INTEGRAL 60 60 2400 2400 

Tabela nº 04, Matriz Curricular 2022 – BNCC/PARTE FLEXÍVEL – CEF 02 de Brasília 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

A organização da proposta curricular do CEF 02 de Brasília, baseia-se na utilização 

de diferentes instrumentos e procedimentos a fim de possibilitar as aprendizagens dos 

alunos na escola e buscar corroborar avanços, progressos e a continuação de seu 

crescimento intelecto-cognitivo durante toda a trajetória do estudante. 

Considerando a importância da articulação de componentes curriculares de forma 

interdisciplinar e contextualizada, a organização curricular contempla como eixos 

integradores o Letramento e a Ludicidade. 

Eixos integradores de cada etapa/modalidade 
 

Segundo o texto do Currículo em Movimento, “Considerando os Eixos Integradores 

dos Anos Finais do Ensino Fundamental – Letramentos e Ludicidade, ressalta-se que 

a continuidade do ensino de Língua Portuguesa no processo de escolarização deve 

propiciar a ampliação da competência comunicativa dos estudantes, qualificando sua 

participação social, por meio de textos concretizados nos mais variados gêneros e 

suportes que circulam na sociedade.” 

No CEF 02 de Brasília, o Letramento é trabalhado em todas as turmas da escola e 

por todos os docentes, de forma adequada ao respectivo componente curricular. 

Nesse trabalho são desenvolvidos um amplo leque de habilidades nos estudantes, 

como: interpretação de texto, discussão sobre temas diversos, prática de 

argumentação, estruturação lógica do pensamento e redação de textos. 

Sobre o segundo eixo integrador é “Necessário destacar ainda que o trabalho com o 

eixo Ludicidade não se restringe ao jogo e à brincadeira, mas pressupõe pensar e 

incluir atividades que possibilitem momentos de prazer, entrega e integração dos 

envolvidos.” (Currículo em Movimento). Em consonância com essas ideias, no CEF 

02 de Brasília além das atividades praticadas nas aulas de Jogos, são oferecidas aos 

estudantes outros momentos de socialização, como os intervalos no meio da manhã 

e da tarde, o tempo de descanso após o almoço pedagógico, os passeios a mostras 

e exposições etc., onde a ludicidade é significativamente trabalhada. 
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Eixos transversais 
 

Na perspectiva de um ensino em tempo integral, como o que é desenvolvido no CEF 

02 de Brasília, além de abranger os conteúdos da base nacional comum, assegura-

se aos seus estudantes ações didáticas e pedagógicas sustentadas em eixos 
transversais como Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e 
para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Assim, são 

incluídos temas e conteúdos atuais de relevância social. 

Para implementação coletiva dos Eixos Transversais e Eixos Integradores, são 

trabalhados os Temas Geradores bimestrais, alinhado ao calendário escolar e às 

datas pedagógicas. 

Educação para a diversidade 
 

No CEF 02 de Brasília, a Educação para a diversidade acontece em um trabalho de 

parceria entre o Serviço de Orientação Educacional e o grupo de professores. Tanto 

um como outro sujeito têm liberdade para a proposição de palestras, leitura de textos, 

sugestão de vídeos, como momentos de reflexão de assuntos relacionados à 

diversidade. 

Cidadania e educação em e para os direitos humanos 
 

A cidadania e os Direitos Humanos são trabalhados de modo transversal em 

praticamente todos os componentes curriculares no CEF 02 de Brasília. Entretanto, é 

importante destacar a abordagem dada ao tema pelos componentes de História, 

Geografia, Língua Portuguesa, Cultura Afro-Brasileira e Indígena e Jogos, onde essa 

temática é amplamente discutida, sob diferentes pontos de vista, por meio de vídeos, 

textos, trabalhos em grupo etc. 

Educação para a sustentabilidade 
 

Outro quesito de grande relevância nos tempos atuais e que constitui importante 

elemento da formação integral de uma pessoa é a Educação para a sustentabilidade. 

Com os alunos do CEF 02 de Brasília são trabalhadas uma serie de temas 

relacionados à preservação do planeta, a relação com as mudanças climáticas; o 
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cuidado com o meio ambiente, com o desperdício de alimentos, a conscientização 

sobre a fome em diferentes partes do mundo; e a prática de hábitos de higiene pessoal 

e coletiva sobretudo agora, haja vista os problemas sanitários pelos quais passamos 

nos últimos anos. 

Aliados à essas teorias, estão os projetos pensados e construídos nas oficinas que 

traduzem a prática do que é ensinado na confecção de peças e utensílios artesanais 

(oficina de artesanato), as que evidenciam a importância das diversas culturas 

mundiais e seus ancestrais (mundo antigo e suas histórias), de recursos audiovisuais 

(oficina de cinema), de jogos e movimentos (xadrez, futsal e atletismo), do 

conhecimento do espaço onde se vive e se estuda (Brasília: História e Patrimônio) e 

as diversas formas de expressão artística (oficina de desenho). 
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Alinhamento com o Currículo Integrado 
 

Princípios Epistemológicos do Currículo Integrado 

Princípio da Unicidade entre teoria e prática 

O primeiro princípio preconiza que elementos articuladores entre as áreas de 

conhecimento/componentes curriculares e as atividades práticas educativas se 

conectem para favorecer o aprendizado dos estudantes permitindo-lhes conhecer a 

realidade e atuar criticamente nos problemas existentes no contexto social, resultando 

assim na superação de fragilidades eventualmente detectadas. 

Embora sejam dois turnos de trabalho, com grupos de professores regentes distintos, 

tanto no matutino quanto no vespertino, os estudantes veem esses turnos como um 

só de 10 horas de estudo. Por essa razão, no CEF 02 de Brasília, há integração entre 

componentes curriculares do núcleo comum (turno matutino) e aqueles da parte 

flexível (turno vespertino). Isso se dá de modo natural nos momentos de coordenação 

coletiva entre os profissionais que atuam em cada um dos turnos e visa alcançar os 

objetivos propostos pelos componentes que se integram. É válido ressaltar que alguns 

componentes curriculares do núcleo comum utilizam um percentual de nota oriunda 

dos componentes curriculares da parte flexível, daí a importância da integração entre 

os professores durante sua práxis pedagógica. 

Princípio da Interdisciplinaridade e Contextualização 

Esse princípio favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas 

de forma contínua e sistemática de modo a reforçar no estudante o aprendizado do 

conteúdo de uma disciplina (inter) ao mesmo tempo em que aprende o conteúdo de 

outra (intra). 

A título de exemplo, no CEF 02 de Brasília, podemos citar a realização do 

planejamento de temas comuns a serem abordados pelos diferentes componentes 

curriculares nas aulas previstas para os sábados letivos. Essa ação permite uma 

maior interação da prática pedagógica dos professores da UE, em prol da 

aprendizagem significativa dos estudantes. 
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Princípio da Flexibilização 

O princípio da flexibilização dispõe sobre a possibilidade de reduzir a rigidez curricular 

favorecendo o diálogo entre os conhecimentos científicos e aqueles trazidos pelo 

aluno construídas em espaços sociais diversos de forma aberta, flexível e coletiva. 

Conhecer a realidade do educando é uma prática usual no CEF 02 de Brasília, uma 

vez que esta unidade de ensino acredita que é a partir da referida realidade que a 

prática pedagógica terá significado. Nesse sentido, esse tema é debatido durante as 

coordenações coletivas, com o propósito de identificar quais ações podem ser 

realizadas para o alcance da implementação de um currículo mais próximo à realidade 

dos estudantes. 
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Atividades de Educação em Tempo Integral 
 

Por fim, apresentamos de forma sucinta, um breve resumo dos objetivos de estudo de 

cada um dos componentes da parte flexível, ressaltando que esses, contribuem 

sobremaneira, na complementação e/ou aprimoramento das habilidades e 

competências de todos os estudantes. 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA (CABI) 
 

Promover e capacitar no educando potencialidades para a construção de seu 

conhecimento acerca das culturas afro-brasileiras e das origens de seu povo. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

Incentivar e provocar no estudante a compreensão e responsabilidade da cidadania 

ambiental levando-o a conceber-se como parte integrante da natureza, crítico e 

transformador do meio em que vive. 

LETRAMENTO 
 

Desenvolver a competência leitora, bem como o seu hábito, incentivar/aprimorar as 

habilidades artísticas-literárias bem como a compreensão, apreensão e domínio da 

escrita da Língua Portuguesa. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Reconhecer o significado dos números em diferentes contextos, praticar a leitura, 

interpretação e resolução de situações problemas envolvendo as quatro operações 

bem como conjuntos, números e grandezas, expressões, sistemas e funções. 

OFICINA DE ARTES (OFA) 
 

Compreender a arte como parte da história. Identificar e aplicar elementos básicos 

das diversas linguagens artísticas. 
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JOGOS 
 

Participar de atividades corporais estabelecendo relações equilibradas e construtivas 

com os outros, reconhecendo e respeitando características físicas e de desempenho 

de si e dos outros aceitando-os em suas diferentes características (pessoais, físicas, 

sexuais ou sociais). 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

Dimensão de Gestão Pedagógica 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 
RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

Conscientização e 

orientação dos 

professores. 

100% dos 

professores 

orientados para as 

práticas pedagógicas 

com base na 

organização em 

ciclos para as 
aprendizagens. 

Reuniões e Coordenações 

Pedagógicas voltadas para 

a orientação e auxílio dos 

professores quanto às 

práticas pedagógicas 

(apresentação e discussão 

do Guia Prático). 

Discussão, 

construção e 

entrega dos 

objetivos de cada 

disciplina para a 

Coordenação. 

Professores e 

Coordenadores. 

Até o final do 2º 

bimestre. 

Formulário 

padronizado para a 

escrita e organização 

dos planejamentos 

bimestrais. 

Formação 

continuada. 

Fortalecer o 

conhecimento dos 

professores sobre 

características do 3º 

Ciclo para as 
aprendizagens. 

Participação no Projeto 

Aprender Mais. 

Discussão 

durante as 

coordenações 

coletivas. 

Professores e 

Coordenadores. 

Ao longo do ano. Textos e outros 

materiais de 

formação em geral. 

Tabela nº 05: Plano Ação para implementação do PPP – Dimensão de Gestão Pedagógica 
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Dimensão de Gestão de Resultados Educacionais 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 
RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

Assegurar o sucesso 

da aprendizagem e 

aprovação dos 

alunos para a série 
seguintes. 

Garantir o alcance 

total de 100% dos 

objetivos propostos 

das disciplinas 
curriculares 

aprovando 100% dos 

alunos sem 

dependência. 

Aulas práticas e 

teóricas bem como a 

introdução de 

projetos interventivos 
necessários à 

compreensão e 

apreensão dos 

objetivos. 

Resultados 

apresentados pelos 

alunos no final do 

bimestre, por meio 
do Conselho de 

Classe. 

Professores e 

Coordenadores. 

Bimestralmente. Materiais diversos 

para a prática 

docente, tais como: 

folhas, apagadores, 
pincéis de quadro 

branco, etc. 

Tabela nº 06: Plano Ação para implementação do PPP – Dimensão de Gestão de Resultados Educacionais 
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Dimensão de Gestão Participativa 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 
RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

Envolver o maior 

número possível de 

integrantes da 

Comunidade Escolar 
e oportunizar 

momentos de 

diálogo/interações 

entre os diversos 

segmentos. 

Conhecer, 

sistematizar e 

relacionar os anseios 

da comunidade 
escolar em diversos 

aspectos. 

Abertura e utilização 

de canais de 

comunicação com a 

comunidade escolar. 

Reuniões de pais e 

responsáveis, 

coordenações e 

reuniões de 
professores, rodas de 

conversas com 

alunos, servidores e 

comunidade vizinha. 

Direção e 

Coordenação. 

Semestralmente ou 

em Dias temáticos e 

de reposição de dias 

letivos (sábados). 

Materiais para 

reuniões como 

projetor de slides, 

caixa amplificada, 
microfone, cartazes, 

etc. 

Tabela nº 07: Plano Ação para implementação do PPP – Dimensão de Gestão Participativa 
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Dimensão de Gestão de Pessoas 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 
RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

Convocar e integrar pais, mães, 

alunos e profissionais da escola 

para participarem de discussões 

inerentes ao ambiente escolar 
como: disciplina, avaliações 

institucionais, direitos e deveres, 

valorização e reconhecimento do 

trabalho escolar etc. 

Integrar todos os 

segmentos na 

discussão dos mais 

variados temas 

referentes ao 

funcionamento da 

escola. 

Convocações para 

reuniões, encontros 

e rodas de 

conversas no 
âmbito escolar. 

Índice de 

participação e de 

contribuições 

observados nas 
reuniões e 

encontros 

promovidos na 

escola. 

Direção e 

Coordenação. 

Sempre que se 

fizerem 

necessários. 

Materiais diversos 

para reuniões. 

Incentivar os profissionais da 

escola a participarem de 

atividades internas ou externas 
como cursos, seminários, fóruns 

e debates relativos à assuntos 

escolares e práticas 

pedagógicas. 

100 % dos 

Profissionais 

treinados e 
orientados para 

contribuírem com o 

bom andamento da 

escola. 

Divulgação de 

cursos e eventos 

promovidos pela 
EAPE/SEEDF ou 

outros autorizados 

pela Secretaria de 

Educação. 

Certificação de 

participação e 

contribuições para 
a melhoria do 

ambiente escolar e 

das práticas 

pedagógicas. 

Direção e 

Coordenação. 

Sempre que 

surgirem 

cursos e 
oportunidades. 

Informativos em 

geral sobre cursos 

de capacitação. 

Tabela nº 08: Plano Ação para implementação do PPP – Dimensão de Gestão de Pessoas  
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Dimensão de Gestão Financeira 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 
RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

Programar os 

recursos financeiros 

para aquisição de 
brinquedos e 

equipamentos 

necessários ao lazer 

dos alunos nos 

horários de intervalo. 

Adquirir duas mesas de 

ping-pong, um jogo de 

totó, uma mesa de 
aero-hockey e reativar 

o espirobol da escola. 

Incluir na ata de 

prioridades do 

PDAF para o ano 
de 2019 a compra 

de novos 

brinquedos e 

reforma do 

espirobol. 

Autorização para a 

compra de novos 

brinquedos e reforma 
do espirobol por 

meio dos recursos do 

PDAF. 

Direção e Conselho 

escolares. 

Anualmente. Verbas destinadas 

para a compra de 

materiais 
pedagógicos. 

Solicitar junto à 
Engenharia da 

SEEDF a cobertura 

da área externa 

localizada no fundo 

da escola. 

Ampliar os espaços da 
escola para atender às 

necessidades de lazer 

dos alunos incluindo 

práticas de atividades 

extraclasses. 

Abertura de 
processo via SEI 

para a cobertura 

de área externa. 

Aprovação por parte 
da Engenharia e 

autorização para 

fazer a cobertura da 

área externa. 

Setor de Engenharia 
da SEEDF. 

Até o final do ano 
letivo. 

Verbas destinadas 
para a melhoria da 

estrutura da escola. 

Tabela nº 09: Plano Ação para implementação do PPP – Dimensão de Gestão Financeira 
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Dimensão de Gestão Administrativa 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 
RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

Disponibilizar 

recursos humanos, 

serviços e materiais 

necessários à 
realização das 

atividades 

pedagógicas e 

administrativas da 

escola. 

Atender em 100% 

as demandas de 

professores, alunos, 

servidores e demais 
segmentos 

escolares em 

relação à materiais, 

serviços e recursos 

humanos no biênio 

2021/2022. 

Reuniões 

setorizadas para 

conhecer as 

necessidades de 
cada setor/segmento 

e aplicação de 

enquetes para 

melhoria dos 

recursos humanos e 

serviços prestados. 

Listagem das 

necessidades de 

materiais, e de 

melhorias dos 
recursos humanos e 

serviços prestados à 

comunidade escolar. 

Direção e Conselho 

Escolar. 

Semestralmente. Materiais de 

escritório em geral: 

folhas de papel, 

toner para 
impressoras, 

grampeadores etc. 

Tabela nº 10: Plano Ação para implementação do PPP – Dimensão de Gestão Administrativa 
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PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

Coordenação pedagógica 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Propiciar o desenvolvimento das 
ações pedagógicas para o 

fortalecimento do 3º ciclo (Projeto 
Aprender Mais) 

Participação dos coordenadores(as) nos encontros, 
vivências e fóruns propostos pela UNIEB/GATAF – 

SUBEB para discussão sobre o 3º Ciclo e repasse aos 
professores nas reuniões de coordenação coletivas. 

Levantamento de informações pedagógicas solicitadas 
pela UNIEB/GATAF – SUBEB (RAP – Relatório de 

Acompanhamento Pedagógico). 

EAPE, Coordenação 
Intermediária, Coordenação 

Pedagógica 
Professores. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Nas reuniões de 
coordenação coletiva. 

Dar informações sobre os estudantes 
ANEEs 

Promover juntamente com a Sala de Recursos e o SOE 
palestras e oficinas Sala de Recursos e SOE Professores. Durante o 1º bimestre Nas reuniões de 

coordenação coletiva 

Fazer levantamento de estudantes 
infrequentes. 

Fazer busca ativa junto às famílias dos alunos que 
infrequentes e tomar as devidas providências. 

Equipe de Apoio, Coordenação 
Pedagógica e Direção. Estudantes. Ao final de cada 

quinzena. 
Nas reuniões de 

coordenação coletiva. 

Discutir e organizar os projetos a 
serem desenvolvidos ao longo do ano 

letivo. 

Compartilhamento de experiências, elaboração coletiva 
de projetos interdisciplinares e interventivos. 

Professores, SOE, 
Coordenação Pedagógica. 

Estudantes. Ao longo de cada 
bimestre. 

Nas reuniões de 
coordenação coletiva. 

Alertar para a participação de cursos 
de formação continuada 

Enviar por e-mail ou grupo de WhatsApp, eventuais 
cursos de formação, palestras e webinares. 

Professores, SOE, 
Coordenação Pedagógica e 

Direção. 

Professores, 
coordenadores, 

orientador 
educacional e 

direção 
escolar. 

Ao longo de cada 
bimestre. 

Nas reuniões de 
coordenação coletiva. 

Tabela nº 11: Plano de Ação Específico – Coordenação Pedagógica 
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Orientação Educacional 
 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Antonina Vilma Marques Veras Calvão 

Matrícula: 242947-0 

Turno: Matutino e Vespertino 

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

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

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

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

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

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

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

deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta 

Pedagógica - PP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento 

integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, 

capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade. (2019, p.59) 

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

letivo: 

METAS 

• Acolher a comunidade escolar frente a volta às aulas presenciais. 

• Promover, junto à equipe de professores, o desenvolvimento de habilidades nos 

alunos durante seu processo de aprendizagem. 

• Desenvolver atividades que proporcionem aos estudantes uma reflexão sobre 

seu papel na escola e na sociedade. 

• Propiciar espaço de fala e reflexão para que os alunos se expressem. 

• Contribuir com o acesso, permanência e conclusão dos estudos de estudantes. 

• Apresentar a importância das ações da Orientação Educacional junto à 

comunidade escolar. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS 

• Questionários que apresentem o grau de satisfação dos professores, 

estudantes e responsáveis com a atuação da Orientação Educacional. 

• Participação dos alunos nos encontros do SOE. 

• Percepção dos docentes em relação à turma. 

• Percepção dos alunos em relação aos professores. 

• Percepção dos alunos em relação a eles mesmos. 
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TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Educação 
em 

Cidadania 
DH 

Educação 
em 

Diversidade 

Educação em 
Sustentabilidade 

Acolhimento X X  

Acolher as crianças recém-chegadas à escola Ação junto aos estudantes Março 

Apresentar as competências da Orientação Educacional 
para a comunidade escolar. 

Ação junto aos Professores, 
Estudantes e Responsáveis. 

Março 

Acolher os professores durante as coletivas da escola. Ação junto aos professores. 
Durante todo o ano 

letivo. 

Acolher todos os estudantes indicados pelos professores; 
conversar, acompanhar e fazer encaminhamento, quando 

necessário. 
Ação junto aos estudantes. 

Durante todo o ano 
letivo. 

Participar e realizar acolhimento no início das reuniões de 
pais e mestres. 

Ação junto aos Professores, 
Estudantes e Responsáveis. 

Durante todo o ano 
letivo. 

Oferecer escuta ativa às famílias, estudantes e 
professores. 

Ação junto aos Professores, 
Estudantes e Responsáveis. 

Durante todo o ano 
letivo. 

Autoestima X X  

Proporcionar diálogo sobre assuntos relacionados ao 
bullying, através de observação de vídeos, leituras diversas 

e exemplos ocorridos no cotidiano da escola. 
Ação junto aos estudantes. 

Sempre que 
necessário. 

Desenvolver atividades que proporcionem a descoberta do 
autoconhecimento nos através de música, questionário e 

atividades lúdicas. 
Ação junto aos estudantes. Abril, maio e junho. 

Estimular o engajamento docente, bem como, valorizar e 
reconhecer cada competência e/ou atitude positiva 

relacionada ao fazer pedagógico 
Ação junto aos professores. 

Durante todo o ano 
letivo. 

Cidadania X   
Acompanhar e incentivar o movimento dos estudantes na 

busca da autonomia. 
Ação junto aos estudantes. 

Durante todo o ano 
letivo. 
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Promover um diálogo sobre liderança para realização da 
escolha de representante de turma. 

Ação junto aos estudantes. Abril 

Realizar atividades relacionadas à Semana de educação 
para a vida. 

Ação junto aos estudantes. Maio 

Desenvolver atividades que estimulem nos estudantes o 
respeito pelos professores, através de música, filmes e 

poesia. 
Ação junto aos estudantes. 

Durante todo o ano 
letivo. 

Cultura de Paz X X X 

Oferecer palestra sobre Diversidade Gênero. Ação junto aos estudantes. Maio 

Oferecer palestra com profissional competente acerca da 
Cultura de Paz. 

Ação junto aos professores e 
responsáveis. 

Maio 

Incentivar os estudantes a criarem Projetos com ações de 
Paz. 

Ação junto aos estudantes. Junho 

Proporcionar roda de conversa sobre Comunicação Não 
Violenta. 

Ação junto aos estudantes. Junho 

Orientar e preparar os alunos para serem multiplicadores 
da Paz, tornando-os mediadores de conflito nos ambientes 

comuns da escola. 
Ação junto aos estudantes. Agosto 

Tornar os alunos protagonistas do tema em foco: eleger os 
multiplicadores/ líderes da Cultura de Paz. 

Ação junto aos estudantes. Agosto 

Realizar atividades que tratem sobre o tema EMPATIA. Ação junto aos estudantes. Setembro 

Proporcionar aos alunos atividades de relaxamento que 
possibilitem amenizar a ansiedade dos alunos frente aos 

desafios do dia a dia. 
Ação junto aos estudantes. 

Sempre que 
necessário. 

Estimular nos estudantes o hábito de ser paciente. Ação junto aos estudantes. Outubro 

Desenvolvimento 
de Competências  

X   Postagem de materiais, contação de histórias, jogos, rodas 
de conversa e vídeos sobre as emoções com o objetivo de 

Ação junto aos estudantes. 
Durante todo o ano 

letivo. 
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Socioemocionais favorecer a nomeação das emoções e de refletir sobre 
como lidar com emoções fortes. 

Realizar atividades que estimulem o hábito de trabalhar 
saúde mental. 

Ação junto aos estudantes. 
Durante todo o ano 

letivo. 

Educação 
Ambiental 

  X 
Realizar atividades que conscientizem sobre a preservação 

do meio ambiente. 
Ação junto aos estudantes. Junho 

Ensino 

Aprendizagem 
X X X 

Enviar sugestões de sites e lives, para o enriquecimento 
pessoal e profissional dos docentes. 

Ação junto aos Professores, 
Estudantes. 

Durante todo o ano 
letivo 

Trabalhar atividades relacionadas a dicas de estudo. Ação junto aos estudantes. Abril 

Ajudar os estudantes a trabalharem a concentração e o 
autocontrole. 

Ação junto aos Professores, 
Estudantes. 

Maio 

Em parceria com os professores e coordenação 
pedagógica, identificar, encaminhar e acompanhar alunos 

que apresentem dificuldades de aprendizagem e/ou 
comportamento. 

Ação junto aos Professores, 
Estudantes e Responsáveis. 

Durante todo o ano 
letivo 

Realizar atendimentos individuais a pais para orientações, 
planejamento, acompanhamento e devolutivas sobre o 

aluno. 
Ação junto aos Responsáveis. 

Durante todo o ano 
letivo 

Participar do Conselho de Classe junto da equipe da escola 
oferecendo feedback acerca dos atendimentos realizados 

com os estudantes. 
Ação junto aos Professores. 

Durante todo o ano 
letivo 

Estimular o debate sobre a importância de estudar. Ação junto aos estudantes. Agosto 

Apresentar à equipe da escola e à família dos estudantes o 
resultado dos trabalhos realizados pela Orientação 

Educacional. 

Ação junto aos Professores, 
Estudantes e Responsáveis. 

Agosto e dezembro 

Inclusão de 
Diversidades 

  X 
Desenvolver, através de palestra, a conscientização sobre 

a Luta da pessoa com deficiência. 
Ação junto aos estudantes. Setembro 
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Desenvolver atividades que estimulem o diálogo e a 
conscientização sobre a importância dos negros na 

formação da cultura brasileira. 
Ação junto aos estudantes. Novembro 

Integração 
família/escola 

X X X 

Fazer posts com dicas sobre o tema família/escola para 
serem enviados no grupo dos responsáveis via whatsapp. 

Ação junto aos Responsáveis. 
Durante todo o ano 

letivo 

Convidar os responsáveis e a comunidade para um 
momento de acolhimento, conversa, aprendizado e troca 

de experiências. 
Ação junto aos Responsáveis. Sempre que oportuno. 

Mediação de 
conflitos 

X X X 

Realizar roda de conversa com as turmas que 
necessitarem de Mediação de Conflito. 

Ação junto aos estudantes. 
Sempre que 
necessário. 

Realizar a escuta ativa e favorecer a comunicação e 
entendimento entre os estudantes acerca do conflito de 

forma a incentivar o protagonismo na resolução dos 
conflitos. 

Ação junto aos Estudantes. 
Durante todo ano 

letivo. 

Prevenção e 
enfrentamento 

ao uso indevido 
de drogas 

X   
Apresentação de vídeos e rodas de conversa sobre 

prevenção ao uso abusivo de drogas e sobre valorização 
da vida. 

Ação junto aos estudantes. Setembro 

Saúde X X  

Encaminhar os estudantes que necessitam de apoio 
psicológico (saúde mental) ou de médico especialista 

(suspeita de transtorno de aprendizagem) na busca de 
melhoria para o desenvolvimento cognitivo. 

Ação junto às famílias e à Rede. 
Sempre que 
necessário. 

Oferecer palestra com profissional da saúde sobre o tema 
Automutilação. 

Ação junto aos estudantes. Junho 

Produção de material sobre alimentação saudável para 
postagem. 

Ação junto aos estudantes, 
Responsáveis e Professores. 

Outubro 

Elaboração de folder, momento da beleza, oficinas, vídeos 
de orientação, conscientização e palestras sobre os 

cuidados com o corpo. 
Ação junto aos estudantes. Outubro 
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Proporcionar palestra com profissional competente sobre a 
Luta contra medicalização da Educação e da Sociedade. 

Ação junto aos Professores, 
Estudantes e Responsáveis. 

Novembro 

Sexualidades    

Desenvolver atividades que tratem da temática autonomia 
corporal, para que os estudantes passem a conhecer, 

aceitar e respeitar tanto seu corpo como o corpo do outro. 
Ação junto aos estudantes. Abril 

Desenvolver atividades que conscientizem sobre o 
combate ao abuso e exploração sexual da criança e do 

adolescente. 
Ação junto aos estudantes. Maio 

Tabela nº 12: Plano de Ação Específico – Orientação Educacional 
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Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

 

O CEF 02 de Brasília presa pelo acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em uma perspectiva institucional e interventiva, 

sempre em articulação com os profissionais do SEEAA e Orientadores Educacionais, visando a diminuição das queixas escolares e 

manifestações de fracasso escolar. 

OBJETIVO GERAL OBJETIVO ESPECÍFICO AÇÕES PEDAGÓGICAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Acompanhar o processo de 
ensino e aprendizagem em 
uma perspectiva institucional e 
interventiva, sempre em 
articulação com os 
profissionais do SEEAA e 
Orientadores Educacionais, 
visando a diminuição das 
queixas escolares e 
manifestações de fracasso 
escolar. 

Contribuir com o desempenho 
escolar dos estudantes com 
TFE por meio de atendimentos 
específicos. 

Realizar a busca ativa dos 
estudantes e os 
encaminhamentos que se 
fizerem necessários. 

Realizar a implementação de 
reagrupamentos. 

Trocar informações com os profissionais da 
SEEAA e OE relacionadas aos alunos com 
Transtornos Funcionais Específicos 

SAA 

SEEAA 

SOE 

Anual 

A avaliação dar-se-á 
processualmente para que cada 
ação possa ser avaliada e 
repensada para estar de acordo 
com o seu objetivo. 

Serão utilizados materiais 
diversos e jogos pedagógicos, 
livros para a análise das 
intervenções e reorganização das 
atividades propostas, de acordo 
com o desenvolvimento individual 
dos alunos. 

Trabalhar com o Projeto 
Vencendo Desafios com a teoria 
do condicionamento de Skinner. 

Planejar as intervenções a serem 
realizadas com os alunos com TFE após 
leitura dos laudos médicos e relatório do 
SEEAA. 

SAA 

SEEAA 
Anual 

Atender os alunos com TFE no contraturno, 
em um encontro semanal com a duração de 
1h30min em agrupamentos conforme 
sugerido em Portaria 39/2012 e estratégia 
de matrícula atual, de acordo com o 
documento “Orientações de biossegurança 
para a retomada das atividades 
presenciais” nas Unidades Escolares da 
Rede Pública de Ensino do Distrito federal 
de fevereiro/2022. 

SAA Anual 

Mapeamento do quantitativo de alunos por 
escola atendida no pólo. 

SEEAA 

OE 

Início de cada 
semestre. 
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Convocação dos pais /responsáveis para 
informações e orientações quanto ao 
atendimento no pólo dos alunos com TFE. 

SAA 

Pais/Responsáveis 

Em especial no início 
do ano letivo e no 
início do segundo 

semestre. 

Participar das coordenações pedagógicas 
coletivas da escola e das coordenações 
intermediárias da CRE; 

SAA 

Profissionais da escola. 

Pedagogo/psicólogos e 
coordenação Intermediária 

do SEAA 

Semanal. 

Providenciar relatórios sobre o atendimento 
do aluno com TFE na Sala de Apoio a 
Aprendizagem e realizar devolutivas para 
famílias e profissionais do SEAA em 
parceria com o POLO II. 

SAA Final do ano letivo. 

Propor ESCOLA DE PAIS para os pais e 
responsáveis dos estudantes com TFE das 
escolas atendidas pelo POLO II. 

SEAA 

SOE 

SR 

Segundo semestre. 

Desenvolver o projeto Vencendo Desafios 
com acúmulos de pontos a cada 
atendimento e no final do semestre propor 
a culminância com um “stand de vendas” de 
brindes doados pelas famílias como forma 
de recompensa das pontuações adquiridas 
no semestre. 

SAA A cada atendimento. 

Tabela nº 13, Plano de Ação Específico – Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem 
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Conselho Escolar 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Acompanhar o desenvolvimento das 
atividades escolares. 

Verificar o cumprimento do regimento escolar na 
prática pedagógica cotidiana. 

Direção 
Comunidade 

escolar 
Ao longo do ano 

letivo. 
Nas reuniões 
trimestrais. 

Deliberar nas tomadas de decisão de 
foro administrativo e pedagógico as 

diferentes obras realizadas na 
escola. 

Efetuar análise da prestação de contas do PDDE e do 
PDAF. 

Realizar reuniões periódicas com representantes de 
todos os segmentos da escola. 

Contador, empresas 
prestadoras de serviços 

Comunidade 
escolar 

A cada trimestre. 
Nas reuniões 
trimestrais. 

Tabela nº 14: Plano de Ação Específico – Conselho Escolar 
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Servidores Readaptados 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Realizar o atendimento dos 
estudantes na biblioteca 

Orientar os estudantes quanto ao tipo de leitura 
desejado ou livro procurado. 

Efetuar a distribuição dos livros didáticos. 

Direção, Coordenação 
Pedagógica 

Estudantes 
Ao longo do ano 

letivo. 

Durante as reuniões 
de coordenação 

coletiva. 

Auxiliar no apoio pedagógico 

Por meio do auxílio à coordenação pedagógica na 
abertura do turno matutino. 

Pelo auxílio na organização e distribuição dos 
lanches e almoços dos estudantes. 

Pela distribuição dos armários aos estudantes, bem 
como o controle e manutenção destes. 

Através do auxílio nos serviços externos de malote 
para a CREPP. 

Direção, Coordenação 
pedagógica, Secretaria 

Escolar. 

Estudantes, 
pais/responsáveis 

Ao longo do ano 
letivo. 

Durante as reuniões 
de coordenação 

coletiva 

Tabela nº 15: Plano de Ação Específico – Servidores Readaptados 
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Permanência e êxito escolar dos estudantes 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Promover a permanência e êxito 
escolar dos estudantes 

Por meio de busca ativa periódica dos estudantes com 
dificuldades de aprendizagem e do mapeamento 

dessas. 

Apoio pedagógico, 
coordenação pedagógica. 

Estudantes. 
Ao longo de cada 

bimestre. 
Nas reuniões de 

coordenação coletiva. 

Tabela nº 16: Plano de Ação Específico – Permanência e êxito escolar dos estudantes 
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Recomposição das aprendizagens 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Promover a recomposição das 
aprendizagens dos estudantes 

Por meio da implementação de práticas formativas de 
acordo com o caderno de Orientações para a análise 
pedagógica dos resultados (modelo de intervenção 

pedagógica). 

Professores, Coordenação 
Pedagógica e Direção. 

Estudantes. 
Ao longo de cada 

bimestre. 
Nas reuniões de 

coordenação coletiva. 

Tabela nº 17: Plano de Ação Específico – Recomposição das Aprendizagens 
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Cultura de Paz 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Promover a cultura de paz 

Por meio de palestras como: Comunicação não 
violenta (Profa. Larissa). 

Através da implementação do Plano de Convivência 
escolar (Circular 90). 

Por meio do incentivo do uso do caderno orientador de 
Cultura de Paz. 

A partir do mapeamento das violências existentes na 
escola. 

Pela promoção de formações específicas nas reuniões 
de coordenação coletiva. 

Professores, SOE, 
Coordenação Pedagógica, 

Direção e responsáveis. 

Toda 
comunidade 

escolar. 

Ao longo de cada 
bimestre. 

Nas reuniões de 
coordenação coletiva. 

Tabela nº 18: Plano de Ação Específico – Cultura de Paz 
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PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO 
PROJETO 

Célula comestível • Identificar e representar as organelas celulares. • Culminância: 

Apresentação em sala de aula da “célula” 
comestível construída. 

• Metodologia: 

Aula participativa onde acontece a decoração de 
um bolo de farinha de trigo tendo em sua parte 
superior guloseimas a representarem as 
organelas celulares. 

Profa. Priscila Alves 
Noronha. 

Ciências 

6os e 7os anos 

• Apresentação da célula comestível 
ressaltando a nomenclatura das 
organelas celulares. 

Mapas mentais • Sintetizar as informações referentes aos 
conteúdos abordados durante todo o ano letivo. 

• Culminância: 

Produção de mapas mentais em momentos 
específicos de cada bimestre. 

• Metodologia: 

Elaboração de mapas mentais, por vezes de 
forma coletiva, visando a otimização e síntese de 
informações, utilizando principalmente desenhos 
para representar as estruturas biológicas. 

Profa. Priscila Alves 
Noronha. 

Ciências 

6os e 7os anos 

• Os mapas mentais são utilizados 
para auxiliar na resolução de 
exercícios e na organização dos 
estudos para as avaliações 
bimestrais. 

Organização pessoal para 
melhorar a organização de 

texto. 

• Reconhecer a necessidade de organizar os 
cadernos para o estudo dentro do integral; 

• Conhecer as disciplinas e os nomes dos seus 
professores do matutino e vespertino; 

• Trabalhar o cuidado da escrita (letra legível, uso 
das letras maiúsculas e minúsculas, pontuação e 
parágrafo); 

• Introduzir o estudo de gêneros textuais como 
exemplo da importância da organização do 
pensamento e da escrita. 

• Ajudar os alunos a compreenderem o ensino 
dado de forma integral no CEF 2 de Brasília; 

• Ajudar os alunos a organizarem os cadernos de 
acordo com o sistema individual de cada um, 
colocando os nomes dos professores das 
respectivas disciplinas e da identificação pessoal; 

• Guiar os alunos na compreensão da necessidade 
de uma letra legível e de um texto organizado 
para uma boa compreensão do que é escrito. 

• Introduzir os conceitos de intenção do escritor e 
objetivos de escrita dos gêneros textuais. 

Prof. Daniele Bernardes 
Pimenta 

Letramento 

Língua Portuguesa 

6os anos 

• Observar a receptividade dos 
estudantes aos objetivos do projeto e 
avaliar a utilização da proposta na 
organização pessoal como caminho 
para a organização textual e do 
conhecimento dos gêneros textuais, 
dos seus próprios objetivos e das 
intenções dos escritores. 

• Com base na observação/avaliação 
acima, será dada continuidade ao 
projeto no transcorrer do ano letivo 
desses objetivos para que os 
estudantes desenvolvam boas 
competências de leitura e escrita, 
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independente do nível de 
conhecimento de cada um. 

Oficina de Filmes • Apresentar com filmes o contexto da história do 
cinema, participar dos Dias Temáticos da escola 
e apropriar-se do espaço da chamada “quadra do 
cinema de Brasília” (107/108 sul), onde a escola 
está inserida geograficamente. 

• Visitar o Cine Brasília. 

• Projetar filmes que contem a História do Cinema 
obedecendo a cronologia dos fatos. Projetar 
filmes propostos pela escola de acordo com os 
temas pedagógicos transversais. Proporcionar 
conversas sobre o contexto político histórico e 
crítica dos filmes. 

• Estimular a leitura dos livros que deram origem 
aos filmes. 

• Conscientizá-los sobre a importância do 
comportamento na formação da plateia juvenil. 

Profa. 

Elaine Wetler 

Sala de Leitura 

• Autoavaliação sobre o próprio 
aprendizado nas aulas. Participação 
das conversas sobre a crítica dos 
filmes. 

• Produzir duas redações sobre o que 
foi apreendido nas aulas: uma após 
as primeiras aulas e outra ao final 
da oficina. 

Xadrez humano • O projeto “Xadrez Humano”, desenvolvido no 
CEF 02 de BsB, visa a promoção da Cultura da 
Paz, chamando à atenção para a 
conscientização da agressividade feminina. 
Muito se tem discutido a respeito do aumento da 
violência social entre ambos os gêneros, mas a 
ênfase central tem sido na figura masculina. 

• Promover um campeonato de xadrez (de 
tabuleiro). 

• As peças do “Xadrez Humano” são os próprios 
alunos e o slogan central é “Domine a sua 
agressividade, a vida não é um xeque-mate”. O 
método de ensino é próprio: XADREZ 6 (T-L-X- * 
-* i). 

• Realização do campeonato de xadrez. 

Profa. 

Elaine Wetler 

Sala de Leitura 

• Não há avaliações. 

Bingo da multiplicação • Objetivo geral: 

Fazer com que os alunos consigam suprir a 
defasagem na multiplicação e memorizar a 
tabuada; 

• Objetivos específicos: 

Estimular o interesse dos estudantes pela 
multiplicação; 

Desenvolver nos estudantes uma capacidade de 
raciocínio rápido; 

Utilizar estratégias multiplicativas; 

Memorizar a tabuada. 

• Motivação inicial 

• Desenvolvimento: 

1° Momento: a aula iniciará com a explicação do 
professor, retomando as aulas de multiplicação; 

2° Momento: o professor entrega as cartelas de 
bingo com o auxílio de um aluno escolhido 
antecipadamente; 

Nas cartelas de bingo cada número é o resultado 
de uma dada operação de multiplicação. Serão 
sorteadas as operações de multiplicação que 
originarão, como resultado, os números que 
estão nas cartelas. Após resolução por parte do 
aluno, este chegará ao resultado da operação. 

3° Momento: o aluno que preencher toda a 
cartela será o vencedor. 

Prof. 

Joedson Araújo Santos 

Matemática 

6os anos 

• Avaliar o desempenho individual e 
coletivo dos estudantes através das 
atividades propostas, observando a 
habilidade mental, bem como a 
capacidade de trabalharem 
individualmente utilizando o cotidiano 
de cada um. 
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Aluno professor • Promover a superação do medo de errar; 

• Oportunizar o debate acerca das diferentes 
formas e maneiras de se pensar a respeito da 
lógica matemática; 

• Promover a interação entre os alunos 
paralelamente aumentando a rede de apoio aos 
alunos com dificuldades. 

• Contextualizar o conteúdo estudado com 
situações do cotidiano dos alunos. No 1º 
bimestre, por exemplo, o conteúdo abordado 
(Números Inteiros) foi relacionado com assuntos 
comerciais e financeiros. 

• Utilizar os erros cometidos durante a resolução 
de diferentes exercícios a favor da aprendizagem 
dos estudantes. 

• As correções das tarefas são realizadas no 
quadro pelos próprios estudantes. 

• Durante as aulas destinadas a correção de 
tarefas, as questões são distribuídas aos alunos 
pela professora, de modo que todos tenham a 
possibilidade de participar. 

• O aluno desenvolve a questão no quadro 
apresentando para a turma a lógica utilizada por 
ele para chegar à resposta. 

• Nas aulas designadas a realização de exercícios, 
os alunos que se destacam no conteúdo são 
convidados a participarem da prática "aluno 
professor", na qual eles possuem a função de 
acompanhar e ajudar os colegas que 
apresentarem dificuldades no conteúdo proposto. 

Profa. 

Larissa Dalla 

Matemática 

7os anos 

• Durante as aulas no momento de 
atuação dos estudantes na lousa. 

Torneio de Desafios de 
Raciocínio Lógico 

• Familiarizar os alunos com a linguagem e 
dinâmica das questões de raciocínio lógico. 

• Estimular os alunos, de forma lúdica, a 
resolverem questões de raciocínio lógico. 

• Serão feitas seletivas em todas as turmas. Todos 
os alunos participarão das seletivas. 

• Por semana, serão 2 seletivas em cada turma. 
Cada seletiva é composta de uma questão de 
raciocínio. Todo aluno que acertar, marcará um 
ponto no placar. O ponto será marcado com um 
“smile”. 

• Dependendo do planejamento, pode ser que não 
tenha seletiva em alguma semana. 

• Ao final da 20ª seletiva, serão classificados 
3(três) alunos de cada turma que disputarão a 
final. 

• Serão, ao todos, 12 (doze) classificados (3 por 
turma). Os doze classificados disputarão a final. 

• A final constará de 5 desafios. Os três que 
fizerem mais pontos serão premiados com cubos 

Profa. Patrícia Renata 
Correa Marangon 

Matemática 

Raciocínio Lógico 

6os anos 

• Premiação: 
Serão premiados os três 
participantes que fizerem mais 
pontos. Cada um, obedecendo a 
ordem de classificação, poderá 
escolher o cubo mágico de sua 
preferência. 
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mágicos. Caso haja empate, terá mais uma 
rodada até desempatar. 

• A final está prevista para o final do 2º bimestre. 
Ainda não tem data marcada. 

Tabela nº 19: Projetos Específicos da Unidade Escolar 
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Galeria de imagens dos Projetos específicos desenvolvidos no CEF 02 de Brasília 
 

  

  

1. Torneio de Desafios de Raciocínio Lógico 
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2. Xadrez Humano 
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3. Bingo Matemático 
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4. Célula comestível 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

Avaliação Coletiva 
 

O presente PPP foi implementado ao longo do 1º semestre do ano de 2022 com a 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar e alcança as práticas e 

propostas com previsão até dezembro de 2022. 

Periodicidade 
 

De acordo com a efetividade dos resultados, sua (re)avaliação dar-se-á anualmente 

ou sempre que se fizer necessário, pelo coletivo da escola. 

Procedimentos e Registro 
 

Serão propostas discussões a serem realizadas nas coordenações coletivas durante 

todo o ano letivo, revendo as ações que devem ser mantidas, melhoradas ou excluídas 

inclusive os projetos. 

Além disso, serão realizadas reuniões com a participação de toda a comunidade 

escolar, propondo mudanças, aprimoramentos ou inserindo novas ideias que 

coadunem com as metas traçadas para o bom desempenho do ano letivo cujos 

registros far-se-ão constar em atas. 
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Galeria de fotos das atividades desenvolvidas pelo SOE 
 

Acolhimento aos estudantes e professores no início do ano letivo 
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Atividade sobre EMOÇÕES 
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Atividade sobre Ginástica Cerebral Atividade para trabalhar sobre a raiva 

  

Palestra sobre Cultura de Paz 
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Valorização da vida e acolhida aos professores 

 

 

 


