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1. APRESENTAÇÃO 

 

       O Centro de Ensino Fundamental 03, situado à quadra 06 de Sobradinho –  Área 

Especial 02 - Atualmente está sob a direção dos professores Robson de Paiva Salazar e 

Márcio William de Souza. 

 O Centro de Ensino Fundamental 03 atualmente atende 1.044 estudantes. A escola 

tem 36 turmas no diurno. São: 9 turmas de 6º Anos, no turno vespertino; 9 turmas de 7º 

Anos, no turno vespertino; 9 turmas de 8º Anos, no turno matutino; 9 turmas de 9º Ano, no 

turno matutino. As turmas apresentam em média 32 alunos. Exceto as turmas inclusivas, 

onde há pequena redução. 

 A clientela do CEF 03 de Sobradinho é composta por alunos na faixa etária de 10 a 

16 anos no Ensino Fundamental anos finais. Ela é constituída por moradores de diversas 

unidades residenciais da vizinhança, de condomínios e área rural da cidade. 

        

1.1 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

 

O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho 

para o ano de 2022 reúne várias particularidades e inovações tendo como eixo a cidadania, 

a diversidade e a sustentabilidade humana.  

Trata-se da defesa de uma organização do trabalho pedagógico que revele os 

conflitos e as contradições a serem enfrentadas e a necessidade de avaliação contínua de 

suas bases e fundamentos. 

Associada à proposta da Lei de Gestão Democrática, defendemos a concepção de 

educação em sua perspectiva integral, que propicia a valorização e as aprendizagens de 

todos e todas em suas múltiplas dimensões, primando pela qualidade social, pelo acesso 

ao sistema de ensino e pela permanência com êxito, como um direito de todo cidadão e de 

toda cidadã. 

Os caminhos nele apontados são resultados de reflexões sobre os problemas diários 

enfrentados e visam orientar toda a ação pedagógica, administrativa, social e financeira da 

escola, durante o ano letivo de 2020, revisitado para 2021 e abraçando novos desafios para 

2022. 

A construção e o sucesso do Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola 

dependem da integração de todos os segmentos por ela representados na discussão e 

elaboração de prioridades, estratégias e ações. É fundamental organizar a escola como um 

espaço vivo, onde a cidadania possa ser exercida a cada momento. 

A característica principal do PPP de 2022 é promover oportunidades de projetos 



 

voltados para o resgate de valores e atitudes positivas indispensáveis à construção de um 

mundo mais justo e igualitário, mesmo considerando o contexto do ensino remoto nos 

últimos anos, como um enorme prejuízo pedagógico e humano. 

Nesse sentido, os projetos aqui apresentados são atividades que contemplam 

também os temas transversais, pedagogia de projetos que provocam reflexões sobre 

assuntos que exigem atitudes reais de interferência pacífica na realidade imediata. 

Neste processo, a escola desenvolverá o papel de mediadora e facilitadora num fio 

condutor (raízes) e o aluno o papel de agente principal na construção de novos 

conhecimentos e novas atitudes. 

Uma análise crítica e criteriosa das atividades aqui propostas confirmará a 

compatibilidade conceitual e filosófica com os preceitos adotados pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), regulamentada pela Resolução 02/98 – CEDF, pelo novo 

Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas, bem como o Regimento Escolar das 

Instituições de Ensino da Rede Pública do Distrito Federal e a PORTARIA Nº 120, DE 26 

DE MAIO DE 2020 que Institui Comitês Central, Regional e Local para a implementação e 

operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais não presenciais 

e presenciais. 

Os anos de 2020 e 2021 exigiram de todos sempre as citações de superação no 

percurso pedagógico em todos os documentos, registros e teses sobre a educação. 

E em 2022, um prenúncio de esperança de um recomeçar. A retomada de ações 

criativas num contexto de ainda PANDEMIA, mas com a certeza de que podemos retomar 

as ações e minimizar o prejuízo social, pedagógico e humano. Para tanto o PPP terá um 

olhar justo, solidário, sustentável, autônomo e criativo para uma escola que seja de 

todos(as) os (as) estudantes. 

Neste momento histórico, decisivo e de retomada, uma construção coletiva 

comprometida com a reconstrução do processo educativo, resgatando a esperança se faz 

necessária. Esperançar... 

O PPP de 2022 tem o compromisso com a sustentabilidade social, ambiental, com 

os direitos humanos, com a cultura, com o reconhecimento da diversidade, com a discussão 

sobre justiça social e inclusão, numa escola que se prepara para os próximos 50 anos de 

existência. 

 

 

 

 



 

1.2  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome: Centro de Ensino Fundamental 03 de sobradinho 

Endereço: Q.06 área especial n° 02 

INEP: 53005350 

Telefones da escola: (61) 39014112 

CNPJ: 02483.472/0001-78 

Localização: Zona Urbana 

Diretoria: Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho  

Data de criação e inauguração: 14 de novembro de 1972  

Funcionamento: Matutino e Vespertino. 

Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental anos Finais ( 6° ao 9° Anos) 

E-mail:cef03sobr@gmail.com 

WhatsApp: (61) 981229340 

Instagram: @cef03sobradinho 

Facebook: Cef03desobradinho 

Youtube: Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho                                                                

 

Diretor 

Professor Robson de Paiva Salazar – Mat. 0038700-2 

Vice-Diretor 

Márcio William de Sousa – Matrícula 29035-1 

Supervisora Pedagógica 

Professora Sandra Krauspenhar – Matrícula 0229.975-5 

Chefe de Secretaria 

Lusimar Fonseca Correia Felix- Matrícula 0300667-3 

Supervisor Administrativo 

Rubens José Araújo De Lima- Matrícula 213.182-X 

Coordenadores Pedagógicos 



 

Professor: Samuel Montenegro – Matrícula 244724-X  

Professor: Antônio Carlos Azevedo Caetano - Matrícula 39931-0  

Professora: Lenice Aparecida Gonçalo – Matrícula 38712-6 

 

Coordenadores da Educação Integral: 

Professor: Wagner Junior – Matrícula 300939-4; 

Professora: Marjany Santos da Silva- Matrícula 231268-9; 

Professor: Francisco Marcílio Marreiros Filho- Matrícula 48262-5 

 

Equipe Especialista: 

Pedagoga: Josimara Xavier – Matrícula 032337 

Orientadoras Educacionais:  

Danielle de Oliveira Atta – Matrícula 243.997-2  

Vanilda Barroso de Oliveira-Matrícula 243169-6 

 

Sala de Recursos Generalistas: 

Patrícia Porto M. Martins – Matrícula 300-700-6 

 

Sala de Recursos DA: 

Cristiane de Araújo Martins Vieira - Matrícula 0031.319-X  

Kátia de Paula Barros (intérprete) - Matrícula 0036.208-5 

Nucilia Nunes Perpétuo (intérprete) - Matrícula 0205.620-8 

Rejane Louredo Barros (professora de Libras) - Matrícula 0230.585-2 

 

1.3 SUJEITOS PARTICIPANTES 

  

  O presente documento é a síntese do trabalho, valores e dos projetos 

desenvolvidos, aplicados e avaliados a cada ano, como resultado do compromisso coletivo 

de toda a sua comunidade escolar (estudantes, professores, servidores, equipe gestora, pais 

e responsáveis). 

 

 

 

 



 

1.4 INSTRUMENTOS/PROCEDIMENTOS QUE PROMOVERAM A PARTICIPAÇÃO DA 

COMUNIDADE ESCOLAR 

 

  Para a elaboração do PPP, foram revisitados os projetos da escola, discutidas 

as diretrizes de enfrentamento à situação pós pandemia, na semana pedagógica, nas 

coordenações coletivas, nas reuniões de pais e por meio de questionário enviado às famílias.  

 

2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

  

2.1 DESCRIÇÃO HISTÓRICA 

Inaugurado em 14 de novembro de 1972, o CEF 03 teve como primeira diretora a 

professora Nilza Santos Gonçalves. Este ano celebramos o seu Jubileu. 

Ao longo destes 50 anos, no trabalho pedagógico de seus profissionais destaca-se a 

preocupação em atender as peculiaridades da clientela. Dessa forma, o Centro de Ensino 

Fundamental 03 de Sobradinho - que atende atualmente do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, procura oferecer a seus alunos atividades diversificadas que proporcionem uma 

educação mais significativa, atendendo aos interesses dos grupos que compõem sua 

comunidade escolar. 

A preocupação com a oferta de um ensino de qualidade, comprovada no desempenho 

de seus alunos nas diversas atuações, coloca esta escola como uma das mais conceituadas 

da cidade, desencadeando uma procura muito grande durante o período de matrícula e no 

decorrer do ano letivo. A defesa desse ensino de qualidade sempre foi um compromisso dessa 

escola com a sua comunidade e, por isso, há destaque no trabalho com temáticas ligadas ao 

respeito à diversidade, meio ambiente, cultura de paz e protagonismo juvenil. 

Na elaboração dos projetos, o Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho propõe 

uma visão de organização de convivência social e de posicionamento pedagógico. Para isso, 

o ambiente escolar, com suas instalações físicas, o quadro de recursos humanos e financeiros 

deve contribuir para que os principais desafios sejam enfrentados com êxito.



 

 

  2.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

01 Administrativo/ Recursos humanos; 

01 Auditório/Sala Multiuso; 

01 Banheiro para os funcionários. 

04 Banheiros para alunos com vestiários; 

02 Banheiros para professores; 

01 Biblioteca com seu respectivo espaço para leitura informatizada; 

01 Bosque – um olhar sobre o nosso Cerrado 

01 Cantina; 

01 Depósito de Merenda; 

01 Espaço verde-horta; 

01 Estacionamento para professores; 

01 Estúdio audiovisual (em construção); 

01 Guarita; 

01 Laboratório Guimarães Rosa (Ciências); 

01 Laboratório histórico/geográfico Solarium;Sala de Artes 

(oficina de Criatividade; 

02 Quadras de esportes (sem cobertura); 

01 Sala da direção; 

01 Sala da Educação Integral 

01 Sala da Equipe Especializada e Mediadora de Conflitos; 

01 Sala da Mecanografia; 

01 Sala da Orientação Educacional; 

01 Sala de Coordenação; 

01 Sala de professores/ Copa; 

02 Sala de recursos; 

01 Sala do apoio e supervisão; 

01 Sala verde; 

18 Salas de aula climatizadas com TV de 44 polegadas (planejamento para 2021); 

  01 

 

Secretaria; 



 

Fotos do espaço: 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

O verbo esperançar 
 

Segundo o grande pensador da educação, Paulo Freire, é preciso ter esperança para 

chegar ao inédito viável e ao sonho. Cuidado! Há pessoas que têm esperança do verbo 

“esperar”. Paulo Freire falava da esperança do verbo “esperançar”. 

Esperar é: “Ah, eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva”. 

Esperançar é ir atrás, é não desistir. Esperançar é ser capaz de buscar o que é viável 

para fazer o inédito. Esperançar significa não se conformar. 

Quando se coloca água em um copo, ela se conforma ao recipiente e está aprisionada nele. 

É preciso que nós sejamos capazes de transbordar. A esperança permite que transbordemos, isto 

é, ir além da borda. 

A vida é de fato muito curta para ser pequena. O que é mesmo cidadania plena? É 

uma vida que coletivamente não apequene a própria vida. Ou seja, é necessário que 

você e eu construamos juntos, o inédito viável. 

(MARIO SERGIO CORTELLA) 

Com adaptações 



 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 

         Para mapear o perfil atual da clientela atendida pela escola, foi enviado à comunidade 

escolar o seguinte formulário que ficou disponível entre os dias 17 de fevereiro e 16 de março 

de 2022. Obtivemos 542 acessos, o que corresponde a, aproximadamente, 52% dos 

estudantes matriculados.  

Mesmo com a sensibilização e o contato com os responsáveis por meio da reunião 

presencial para apresentação da equipe, grupos de whatsapp e post nas redes sociais, 

percebeu-se uma redução na participação dos pais e mães, o que nos leva a refletir sobre o 

engajamento das famílias nesse momento pós ensino remoto. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS DA COMUNIDADE 

Ano e Turma. 

 

6º A – 22 7º A – 

19 

8º A – 11 9º A - 11 

6º B – 25 7º B - 13 8º B - 10 9º B - 16 

6º C - 22 7º C - 17 8º C – 12 9º C - 12 

6º D - 18 7º D - 12 8º D – 13 9º D – 13 

6º E - 14 7º E – 

23 

8º E – 12 9º E – 13 

6º F - 16 7º F – 20 8º F – 15 9º F – 13 

6º G - 16 7º G - 16 8º G – 12 9º G – 13 

6º H - 14 7º H - 19 8º H - 11 9º H - 13 

6º I - 11 7º I - 14 8º I - 17 9º I - 14 

 

No total: 158 dos 6º anos; 153 dos 7º anos; 113 dos 8º anos; 118 dos 9º anos 

 

 

Número de membros da 

família. (Que moram na 

mesma casa) 

357 ou 65,9% das famílias é composta por 2 a 4 membros; 

 

163 ou 30,1% das famílias tem 5 a 7 membros; 

 

13 ou 2,4% das famílias têm 8 a 10 membros; 



 

 

O/A principal responsável para manutenção da família (chefe da família): 

 
 

Mãe – 202 famílias 
Pai – 140 famílias 
Mãe e pai – 177 famílias 
Avós – 19 famílias 
Outros parentes – 4 famílias 

 
 
 
  Qual é o nível de escolaridade do/a responsável pela manutenção da família? 
 
 

44 com especialização 
149 com ens. superior 
275 com ensino médio 
51 com ens. fund. 2 
20 com ens. fund. 1 

 
  A casa onde a família mora é 
 

283 – moram em residência própria 

167 – casas alugadas 
83 - emprestada ou cedida 

 
  A casa está localizada em: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A família é cadastrada em algum programa de Assistência Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
431 não estão cadastradas em nenhum programa 
79 participam do programa bolsa família 
22 então cadastradas no Renda Emergencial ou Cartão Prato 
Cheio; 

531 moram na 
área urbana 

47 vivem na 
zona rural 



 

 
O/A chefe da família exerce alguma atividade remunerada? 
 

Natureza do trabalho 
63 – desempregados/as 
90 - comércio 
84 - servidores públicos 
28 - trabalhos domésticos 
51 - em empresa própria 
16 – aposentados/as 
19 - trabalham na construção civil 

 
 
Somando as rendas das pessoas que moram com o/a estudante, quanto 
é, aproximadamente, a renda familiar mensal? 
 
 

33 - nenhuma renda; 
123 -até um 1 salário-mínimo; 
225 - de 1 a 3 salários mínimos; 
116 - de 3 a 6 salários-mínimos; 
45 - mais de 7 salários-mínimos; 

 

Quantas horas semanais o/a chefe da família trabalha? 
 
 
 
 

211 - mais de 40 horas semanais 
71 - até 10 horas semanais/ sem jornada fixa. 
19 - De 11 a 20 horas semanais 
20 - De 21 a 30 horas semanais. 
146 - De 31 a 40 horas semanais. 

 

Qual é o meio que a família mais utiliza para se manter informado sobre os 
acontecimentos atuais 

 
358 – Internet 177 – jornal falado e TV 



 

 

Indique a Faixa Etária (Idade) do/a chefe de família: 
 

12 - De 21 a 29 
anos 
185 - De 30 a 39 
anos 
236 - De 40 a 49 
anos 
109 - 50 anos ou 
mais 

 Algum membro da família apresenta algum tipo de deficiência 
 

 
  

482 não têm deficiência 
9 deficiência visual 
4 deficiência auditiva 
18 deficiências 
físicas e motoras 
8 deficiência intelectual 

 
 

(Observa-se que algumas famílias consideram TEA e TDAH deficiências). 
 
 
 

Você se considera 
 
 

287 Pardo(a), Mulato(a) 
181 Branco(a) 
71 Negro(a) 

1 Amarelo(a) asiática/o 
 
 
Existem no grupo familiar pessoas gravemente enfermas 
 
511 não têm nenhuma doença 
 
31 elencaram doenças como AVC, anemia falciforme, insuficiência 
cardíaca, lúpus, câncer. 
 
A família está passando por necessidade em relação a alimentação e necessita de 
cesta básica 
 
42 - Não estão passando 
por necessidade 
100 - Informaram estar 
com necessidade em 
relação a 
alimentação 

 



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Veículos pertencentes ao grupo familiar 
 
 

 
Em relação ao acesso às TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), marque 
as opções às quais a família tem acesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale os eletrodomésticos que tem na sua residência 

 

6ª A – 5 7º A – 3 8º A – 1 9º A – 4 
6º B - 3 7º B – 1 8º B – 3 9º B – 2 
6º C - 4 7º C - 8 8º C – 3 9º C - 1 
6º D - 1 7º D - 4 8º D – 4 9º D – 3 
6º E – 5 7º E - 2 8º E - 2 9º E – 4 
6º F - 2 7º F – 1 8º F - 5 9º F - 2 
6º H - 2 7º G – 3 8º G - 3 9º G – 6 
 7º H - 3 8º H – 1 9º H – 2 
 7º I – 1 8ª I - 4 9º I - 2 



 

A quantidade de cômodos na residência da família, é 
 

 
45 - 1 a 3, com banheiro externo 
128 - 1 a 3, com banheiro interno 
282 - 4 a 6 cômodos 
87 - mais de 6 cômodos 

 
 
Como é feito o deslocamento até a escola: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Acesso à atividades culturais: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restrição alimentar 
 

179 – Veículos particulares 
132 – Transportes públicos 
geral 
89 – Transportes escolares 
79 – Van 
63 – A pé 

 



 

Perguntamos sobre a vacinação contra a COVID. Até março de 2022: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A família tem o hábito de produzir alimentos em casa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Quais problemas sociais a família identifica: 

 
 

Quais problemas ambientais você identifica na região onde mora? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

273 ou 50,4% - tomaram duas doses; 
197 ou 36,3% - tomaram uma dose 
apenas; 
72 ou 13,3% - não tomaram nenhuma 
dose 

Não – 435; Temos pomar – 34; Temos horta – 53; Temos horta e pomar – 21 



 

 
  

3.2  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS DE INDICADORES, ÍNDICES E 
DADOS 

 
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA- março 2022 

 
     6°s anos - 195 alunos fizeram a avaliação de português.  
 

DESCRITORES 
 

 
QUESTÕES 

 
RESULTADO 

LEITURA OBJETIVA – O estudante aprende a 
decodificar as letras, montar palavras e frases 
sendo capaz de reconhecer elementos explícitos 
do texto. 

01 Q 137 alunos = 70,25% 

LEITURA INFERENCIAL – O aluno reconhece não 
somente o que está escrito, mas também deduz 
elementos implícitos no texto. É o chamado infra 
texto, o conjunto de informações que está apenas 
sugerido na história. Essa capacidade se amplia 
conforme se amplia a quantidade de leituras 
realizadas, pois está relacionada a bagagem de 
conhecimento do leitor. 

02, 07,05 Q 02 – 134 alunos = 68,71% 
Q 07 – 152 alunos = 77,94% 
Q 05 – 183 alunos = 94,87 

LEITURA AVALIATIVA – O aluno tem a capacidade 
não só de ler o texto e responder questões sobre 
o que está explícito ou implícito, mas também de 
fazer conexões com outros textos e informações 
sobre os temas tratados aprendidas em outras 
fontes. Ele se relaciona com a situação do 
contexto mais amplo, o contexto de vida ou 
social. 

04, 06,10,09 Q 04 – 147 alunos = 75,38% 
Q 06 – 29 alunos = 14,87% 
Q 10 – 64 alunos = 32,82% 
Q 09 – 158 alunos = 81,02% 

O aluno demonstra conhecimento e entendimentos 
da formalidade da língua e suas regras  

03,08 Q 03 – 155 alunos = 79,48% 
Q 08 – 113 alunos =57,94% 

 
    7°s anos - 193 alunos  fizeram a avaliação de português.  

 
DESCRITORES 
 

 
QUESTÕES 

 
RESULTADO 

LEITURA OBJETIVA – O estudante aprende a decodificar 
as letras, montar palavras e frases sendo capaz de 
reconhecer elementos explícitos do texto. 

01 Q 101 alunos = 52,33% 

LEITURA INFERENCIAL – O aluno reconhece não 
somente o que está escrito, mas também deduz elementos 
implícitos no texto. É o chamado infra texto, o conjunto de 
informações que está apenas sugerido na história. Essa 
capacidade se amplia conforme se amplia a quantidade de 
leituras realizadas, pois está relacionada a bagagem de 
conhecimento do leitor. 

02, 07,05 Q 02 – 103 alunos = 53,36%  
Q 07 – 112 alunos = 58,03% 
Q 05 – 142 alunos = 73,57% 

LEITURA AVALIATIVA – O aluno tem a capacidade não 
só de ler o texto e responder questões sobre o que está 
explícito ou implícito, mas também de fazer conexões com 
outros textos e informações sobre os temas tratados 
aprendidas em outras fontes. Ele se relaciona com a 
situação do contexto mais amplo, o contexto de vida ou 
social. 

04, 06,10,09 Q 04 – 103 alunos = 53,36% 
Q 06 – 27 alunos = 13,98% 
Q 10 – 37 alunos = 19,17% 
Q 09 – 109 alunos = 56,47% 

O aluno demonstra conhecimento e entendimentos da 
formalidade da língua e suas regras  

03,08 Q 03 – 115 alunos = 59,58% 
Q 08 –  76 alunos =39,37% 

 
8°s anos  -140 alunos fizeram a avaliação de português.  

 
DESCRITORES 
 

 
QUESTÕES 

 
RESULTADO 

LEITURA OBJETIVA – O estudante aprende a decodificar 
as letras, montar palavras e frases sendo capaz de 

01 Q 136 alunos = 97,14% 



 

reconhecer elementos explícitos do texto. 
LEITURA INFERENCIAL – O aluno reconhece não 

somente o que está escrito, mas também deduz elementos 
implícitos no texto. É o chamado infra texto, o conjunto de 
informações que está apenas sugerido na história. Essa 
capacidade se amplia conforme se amplia a quantidade de 
leituras realizadas, pois está relacionada a bagagem de 
conhecimento do leitor. 

02, 07,05 Q 02 – 76 alunos = 54,28%  
Q 07 – 35 alunos = 25,0% 
Q 05 – 107 alunos = 76,42% 

LEITURA AVALIATIVA – O aluno tem a capacidade não 
só de ler o texto e responder questões sobre o que está 
explícito ou implícito, mas também de fazer conexões com 
outros textos e informações sobre os temas tratados 
aprendidas em outras fontes. Ele se relaciona com a 
situação do contexto mais amplo, o contexto de vida ou 
social. 

04, 06,10,09 Q 04 – 80 alunos = 57,14% 
Q 06 – 29 alunos = 20,71% 
Q 10 – 96 alunos = 68,57% 
Q 09 – 83 alunos = 59,28% 

O aluno demonstra conhecimento e entendimentos da 
formalidade da língua e suas regras  

03,08 Q 03 – 104 alunos = 74,28% 
Q 08 –  96 alunos =68,57% 

 
9°s anos - 211 alunos fizeram a avaliação de português.  
 
DESCRITORES 
 

 
QUESTÕES 

 
RESULTADO 

LEITURA OBJETIVA – O estudante aprende a decodificar 
as letras, montar palavras e frases sendo capaz de 
reconhecer elementos explícitos do texto. 

1,2 Q1 -  86 alunos = 40,75% 
Q2 -  151 alunos = 71,56% 

LEITURA INFERENCIAL – O aluno reconhece não somente 
o que está escrito, mas também deduz elementos 
implícitos no texto. É o chamado infra texto, o conjunto de 
informações que está apenas sugerido na história. Essa 
capacidade se amplia conforme se amplia a quantidade de 
leituras realizadas, pois está relacionada a bagagem de 
conhecimento do leitor. 

3,4,5 Q 03 – 43 alunos = 20,37%  
Q 04 – 36 alunos = 17,06% 
Q 05 – 50 alunos = 23,69% 

LEITURA AVALIATIVA – O aluno tem a capacidade não só 
de ler o texto e responder questões sobre o que está 
explícito ou implícito, mas também de fazer conexões com 
outros textos e informações sobre os temas tratados 
aprendidas em outras fontes. Ele se relaciona com a 
situação do contexto mais amplo, o contexto de vida ou 
social. 

6,7,8,9,10 Q 06 – 40 alunos = 18,95% 
Q 07 – 174 alunos = 82,46% 
Q 08 – 209 alunos = 99,05% 
Q 09 – 119 alunos = 56,39% 
Q 10 -  78 alunos = 36,96 

 
6°s anos - 195 alunos fizeram a avaliação de matemática.  
 
DESCRITORES 
 

 
QUESTÕES 

 
RESULTADO 

- Medidas de Capacidade  2 120 alunos = 61,54% 
- Resolver problema envolvendo noções 
de volume  

1 106 alunos = 54,35% 

- Comparar números na forma decimal  3 40 alunos = 20,51% 
- Comparar e /ou ordenar números 
naturais 

- Identificar números pares e ímpares. 

4,7 Q 04= 143 alunos = 73,33% 
Q 05 = 39alunos = 20% 
Q 07 = 150 alunos = 76,92% 

- Propriedades das operações 
fundamentais  

8, 12 Q 08 = 44 alunos = 22,50% 
Q 12 = 57 alunos = 29,23% 
 

-Resolver problemas com números 
naturais envolvendo suas operações  

6 109 alunos = % 

- Identificar/Resolver a operação da 
adição ou subtração como solução de 
uma situação dada. 

- Identificar a operação da multiplicação 
ou divisão como solução de uma 
situação dada.  

9, 10, 13, 14, 15 Q 09= 122 alunos = 62,56% 
Q 10=   38 alunos = 19,48% 
Q 13=   83 alunos = 42,56% 
Q 14=   75 alunos = 38,46% 
Q 15=    52 alunos = 26,66% 

- Resolver problemas com números 
racionais expressos na forma decimal 
envolvendo diferentes significados da 

11 144 alunos = 73,84% 



 

adição e/ou subtração 

 
7°s anos - 191 alunos fizeram a avaliação de matemática:  

 
DESCRITORES 
 

 
QUESTÕES 

 
RESULTADO 

- Medidas de Capacidade  2 138 alunos = 49,74% 
- Resolver problema envolvendo noções 
de volume  

1 91 alunos = 47,645 

- Comparar números na forma decimal  3 48 alunos = 25,13% 
- Comparar e /ou ordenar números 
naturais 
- Identificar números pares e ímpares. 

4,7 Q 04= 124 alunos = 64,92% 
Q 05 = 35 alunos = 18,32% 
Q 07 = 126 alunos = 65,96% 

- Propriedades das operações 
fundamentais  

8, 12 Q 08 = 35 alunos = 18,32% 
Q 12 = 51 alunos = 26,70% 
 

-Resolver problemas com números 
naturais envolvendo suas operações  

6 88 alunos = 46,07% 

- Identificar/Resolver a operação da 
adição ou subtração como solução de 
uma situação dada. 
- Identificar a operação da multiplicação 
ou divisão como solução de uma 
situação dada.  

9, 10, 13, 14, 15 Q 09= 107 alunos = 56,02% 
Q 10= 43 alunos = 22,51% 
Q 13= 92 alunos = 48,16% 
Q 14= 72 alunos = 37,70% 
Q 15= 46 alunos = 24,08% 

- Resolver problemas com números 
racionais expressos na forma decimal 
envolvendo diferentes significados da 
adição e/ou subtração 

11 123 alunos = 64,40% 

 
8°s anos - 140 alunos fizeram a avaliação de matemática.  

 
DESCRITORES 
 

 
QUESTÕES 

 
RESULTADO 

- Medidas de Capacidade  2 95 alunos = 67,85% 
- Resolver problema envolvendo noções 
de volume  

1 91 alunos = 65,0%  

- Comparar números na forma decimal  3 48 alunos = 34,42% 
- Comparar e /ou ordenar números 
naturais 
- Identificar números pares e ímpares. 

4,7 Q 04= 124 alunos = 88,57% 
Q 05 = 35 alunos = 25,0% 
Q 07 = 126 alunos = 90,0% 

- Propriedades das operações 
fundamentais  

8, 12 Q 08 = 35 alunos = 25,0% 
Q 12 = 51 alunos = 36,42% 
 

-Resolver problemas com números 
naturais envolvendo suas operações  

6 88 alunos = 62,85% 

- Identificar/Resolver a operação da 
adição ou subtração como solução de 
uma situação dada. 
- Identificar a operação da multiplicação 
ou divisão como solução de uma 
situação dada.  

9, 10, 13, 14, 15 Q 09= 107 alunos = 76,42% 
Q 10=   43 alunos = 30,71% 
Q 13=   91 alunos = 65,0% 
Q 14=   72 alunos = 51,42% 
Q 15=    46 alunos = 32,86% 

- Resolver problemas com números 
racionais expressos na forma decimal 
envolvendo diferentes significados da 
adição e/ou subtração 

11 123 alunos = 87,85% 

 
   9°s anos - Fizeram a avaliação de matemática 211 alunos  

 
DESCRITORES 
 

 
QUESTÕES 

 
RESULTADO 

- Medidas de Capacidade  10 56 alunos = 26,54% 
- Identificar propriedades de triângulos pela 
comparação de medidas de lados e ângulos 

2 121 alunos = 57,34% 

- Comparar números na forma decimal  1,3, 4 Q 1 = 157 alunos = 74,04% 



 

Q 3 = 76 alunos = 36,01% 
Q 4 = 144 alunos = 68,24% 
 

- Comparar e /ou ordenar números naturais 
- Identificar números pares e ímpares. 

 
8 

 
6 8 alunos = 32,22% 

- Propriedades das operações fundamentais  6 4 1 alunos = 19,43% 
-Resolver problemas com números naturais 
envolvendo suas operações  

5 1 31 alunos = 62,08% 

- Identificar/Resolver a operação da adição 
ou subtração como solução de uma situação 
dada. 
- Identificar a operação da multiplicação ou 
divisão como solução de uma situação dada.  

 
7 

 
133 alunos = 63,03% 

- Resolver problemas com números racionais 
expressos na forma decimal envolvendo 
diferentes significados da adição e/ou 
subtração 

9 110 aluno = 52,32%  

 

 

 

4.FUNÇÃO SOCIAL 

 

A prática educacional do Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho é norteada pelos 

princípios da liberdade, do respeito, da solidariedade e da justiça, presentes nos diversos níveis de 

relações interpessoais e que reflete diretamente na formação integral do cidadão consciente e 

capaz de atuar produtivamente no meio em que vive. 

 

4.1 COMPREENSÃO DA FINALIDADE DA ESCOLA 

 

           A escola é uma instituição pela qual se espera que passem todos os membros da sociedade. 

Não deve, portanto, deixar de: 

 

“proporcionar um ambiente escolar saudável e coerente com aquilo que ela pretende que seus 

alunos aprendam para que possam, de fato, contribuir para a formação da identidade como 

cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente e capazes de atitudes de 

proteção e melhoria em relação a ele.”1 



 

 

         Para isso, ela deve proporcionar situações em que os alunos possam realmente “aprender a 

fazer fazendo” para sentirem-se seres integrados e participativos em sua comunidade. 

 

“Por ser uma instituição social que exerce intervenção na realidade, a escola deve estar 

conectada com as questões mais amplas da sociedade e com os movimentos de defesa da 

qualidade do ambiente, incorporando-os às suas práticas e relacionando-os aos seus objetivos. 2 

 

  No CEF 03 todo professor tem a dupla função: de gestor do processo de ensino e 

aprendizagem dentro da especificidade de sua área ou componente curricular e de integrante da 

equipe escolar, que compartilha da construção coletiva do projeto da Escola, para isso: 

 

✓ Todos os servidores da escola devem cumprir rigorosamente os horários de entrada e 

saída. Em caso de emergência ou de dificuldade para chegar no horário previsto, é necessário 

comunicar o fato, com a máxima urgência possível, para que sejam tomadas as devidas 

providências. Nosso Grupo do Whatsapp pode ser acionado para comunicados e envio de 

atividades para suprir eventuais ausências; 

 

✓ Os estudantes não são dispensados antes do final de seu horário de aula sem a 

autorização prévia da direção, mesmo nos dias de aplicação de provas ou outras atividades 

avaliativas. 

 

✓ O sinal musical deve ser observado, para efeito de liberação de alunos, antes do 

intervalo, na troca de sala de aula e antes da saída. 

 

✓ No horário de aula não há atendimento aos alunos na coordenação, secretaria, direção, 

biblioteca, por esse motivo, solicitamos que não haja liberação dos alunos. O atendimento 

nesses setores restringe-se ao horário de intervalo entre as aulas ou por convocação da 

Direção/ Supervisão Pedagógica; 

✓ Visando maior segurança, é vedada a entrada de alunos desacompanhados na sala 

dos professores/coordenação para pegar água, materiais, fazer provas, reabastecer pincéis. 

Também é proibido o atendimento a alunos dentro da sala de coordenação. 

 

✓ Cabe ao professor a manutenção da ordem durante suas aulas, buscando solução para 

problemas corriqueiros ocorridos em sala e registrando as ocorrências em seu diário de classe 

e/ou em outro instrumento de registro, para uma eventual necessidade. Caso não seja 

possível resolver algum fato ocorrido em sala, o professor deverá encaminhar o aluno à 



 

direção, relatar o incidente e aguardar o registro do fato. 

 

“A disciplina pode e deve ser cada vez mais humana e cordial, não podendo, no 
entanto, deixar de ser exigente. Ela não impede o exercício da liberdade, mas educa o 

aluno a exercê-la com consciência e responsabilidade.” 

              

  5.  MISSÃO 

 

 A missão do CEF 03 de Sobradinho é a de promover uma Educação Pública de qualidade, 

visando a formação de jovens críticos e agentes de transformação da sociedade, por meio de um 

ensino voltado para a construção de uma aprendizagem significativa, inclusivas, integral e de 

respeito às diferenças, para que seus estudantes avancem no percurso acadêmico e social. 

 

  6. PRINCÍPIOS 

 

Com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, conhecida como a Constituição 

Cidadã, na qual se preocupou estabelecer direitos fundamentais à sociedade, como direitos 

trabalhistas, trouxe também debates quanto ao sistema educacional, surgindo após 8 anos a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

A lei encarregou-se de grandes e importantes mudanças para atualizar o sistema de 

educação no Brasil.  

Destacamos os princípios que regem o ensino, extraídos da LDB e que são amplamente 

divulgados e defendidos no Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho: 

 

I- Igualdade nas instituições de ensino tanto para o acesso tanto para a permanência; 

II- Liberdade sobre cultura, o pensamento, a arte, sendo livre para ensinar, aprender; 

III- Pluralismo de ideias e opiniões pedagógicas; 

IV- Reverência a liberdade e tolerância; 

V- A simultaneidade de ensino privado e público; 

VI- O ensino público deve ser gratuito; 

VII- A valorização dos professores; 

VIII- A administração democrática dos ensinos; 

IX- Possuir qualidade ao ensino oferecido a todos; 

X- A apreciação das atividades extracurriculares; 

XI- Manter associados a educação, o trabalho e habilidades sociais; 

XII- Atenção com as desigualdades étnico-racial; 



 

XIII- Incluído em 2018, que seja assegurado a longo de toda a vida o direito a educação; 

XIV- Acrescentando em 2021, que pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva 

sejam respeitadas por suas diversidades. 

      

7. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

É objetivo da Educação, do Ensino e da Aprendizagem proporcionar aos alunos o 

desenvolvimento amplo de seus saberes de forma a impactar positivamente na sua aprendizagem 

escolar e na sua ampla e diversificada formação cidadã, bem como na construção da identidade 

pessoal. 

 

7.1 OBJETIVO GERAL 

 
O Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho, por meio de seu Projeto Político 

Pedagógico, busca oferecer aos alunos uma educação eficaz, garantir  as aprendizagens e a 

formação de uma geração crítica, participativa e mais humana. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

O CEF 03 de Sobradinho visa o sucesso nas aprendizagens e formação integral de seus 

estudantes, por meio da valorização e formação continuada de seus profissionais, viabilização dos  

projetos específicos da Unidade Escolar e cumprimento do Currículo das escolas públicas do DF. 

 

8. FUNDAMENTOS TEÓRICOMETODOLÓGICOS 

 
 O currículo da escola foi organizado de forma a proporcionar a aquisição de habilidades 

e competências com base na interdisciplinaridade, significados e contextualização, na 

compreensão e investigação de um saber fazer e um saber aprender, respeitando e procurando 

incorporar as novas mudanças ocorridas com o Currículo da Educação do Distrito Federal. 

 Ao conceito de aprendizagens significativas somam-se os de habilidades e de 

competências, aqui compreendidas como atributos intelectuais e cognitivos apreendidos a 

partir da ação educativa e disponível para o agir eficiente em qualquer situação de vida de cada 

ser humano. 

 Para desenvolver habilidades e competências é nesessário disponibilizar recursos 

mobilizáveis que assumirão postura de mudança, objetivando um agir eficiente em situações 

complexas da vida da pessoa. 



 

 Esses recursos mobilizáveis, que  correspondem às aprendizagens  adquiridas ao longo 

da vida de cada ser humano, são mais eficientes quando oriundos de várias fontes (daí, a 

importância da interdisciplinaridade), puderem estar a serviço de várias intenções diferentes 

da parte de cada pessoa (daí, a função da diversidade) e forem utilizados em situações 

concretas e múltiplas, conforme a exigência do contexto em que a pessoa se encontre. Daí a 

consideração à contextualização. 

 Por estes motivos, um currículo, para apresentar coerência com o momento histórico, 

precisa conjugar tendências pedagógicas e teoria crítico-social dos conteúdos, teoria de 

aprendizagem significativa, teoria da construção de competências que se aproxima que se 

intercambiam e se concretizem como instrumentos eficientes e eficazes de formação do ser 

humano apto a viver no terceiro milênio. 

 Esse ser humano, com seu comportamento ético, moral, político, social e com suas 

habilidades, competências e valores domina o saber ser, o saber-fazer e o saber-estar em um 

mundo que cada vez mais depende da conscientização do próprio homem para manter- se e 

perdurar para as gerações vindouras. 

 

8.1 CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO 

 

Dentre vários aspectos, conhecer os documentos que orientam o trabalho escolar é um 

passo importante para um fazer pedagógico mais autônomo, um fazer mais consciente. Se diante 

de tanta complexidade não soubermos qual o ponto de partida e aonde queremos chegar, o 

trabalho pedagógico fica com pouco sentido. 

No Centro de Ensino Fundamental 03, o CURRÍCULO é visto como o documento que 

organiza o processo educacional, que expressa a intencionalidade da ação educacional, que 

considera todas as aprendizagens envolvidas na ação pedagógica: emocional, cognitiva e social. 

Nesta concepção, mais importante que saber “conteúdos” é saber o que fazer com eles, 

como utilizá-los nas situações de vida. Mais importante que saber regras de português, por 

exemplo, é saber expressar-se com um texto escrito usando a pontuação adequada para ser claro 

na mensagem que se deseja transmitir.  

          A Parte Diversificada do currículo visa atender às necessidades de sua clientela, 

evidenciadas nos problemas diários da escola. Desta forma, a escola elaborou projetos nas 

áreas: oficinas de leitura, redação, Arte, Educação Ambiental, Cidadania e Conhecimento da 

Cultura Afro-brasileira e Indígena, seguindo as orientações das leis nº 3.600 de 09/05/2005, 

11.645 de 10/03/2008 e 11.525 de 25/09/2007. 

  

 

 



 

8.2 AVALIAÇÃO- ENSINO- APRENDIZAGEM, EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Antes de conceituar AVALIAÇÃO, é fundamental retomarmos as noções de ensino e 

aprendizagem. 

ENSINO pode ser descrito como o ato de instruir, doutrinar e amestrar. Em outras palavras, 

ensino é a transferência de conhecimento de uma pessoa para outra de maneira sistemática. Essa 

“transmissão do saber” começa quando ainda somos bebês (quando nossos pais e familiares nos 

ensinam a falar, a andar, a comer...), depois ocorre nas escolas e universidades, persistindo por 

toda a vida (ex: no trabalho quando nos ensinam uma nova função). 

APRENDIZAGEM pode ser definida como o ato de adquirir novos conhecimentos. Ela 

determina uma correlação entre certos estímulos e os feedbacks correspondentes, promovendo 

uma maior adaptação do individuo ao meio em que ele se encontra. Ou seja, a aprendizagem é a 

modificação da conduta do sujeito em função de uma experiência. A aprendizagem escolar se 

diferencia das outras por ser sistemática e intencional, assim como pela organização das 

atividades (estímulos) que levam ao conhecimento.  

Antigamente se acreditava que, no ambiente escolar, o docente era a única fonte do 

conhecimento e o discente era um simples receptor de informações. Sob este ponto de vista, o 

processo de ensino-aprendizagem era a transmissão de conhecimentos do professor para o 

estudante, através de diversos meios e técnicas. Hoje se sabe que tanto educandos quanto 

educadores aprendem e ensinam, através de trocas de vivências e experiências.  

Ness sentido, a  AVALIAÇÃO é o processo que mostra o que estudante aprendeu, mas não 

é só isso, mostra como ele mudou seu modo de pensar e se as metodologias usadas pelo 

professor atingiram as expectativas previamente traçadas.  

No passado os educadores defendiam que a única forma de avaliação era a aplicação de 

provas escritas, ocasião em que os estudantes fazem um teste, recebem uma nota e são 

classificados como aprovados ou reprovados.  

Atualmente acredita-se que a AVALIAÇÃO deve ser um processo contínuo, realizado 

diariamente (observando a participação dos educandos em sala de aula ou propondo a resolução 

de problemas, trabalhos em grupo, produções de texto, por exemplo), que busque a detecção e 

posterior correção de falhas na assimilação dos objetos do conhecimento. 

A AVALIAÇÃO deve ser um instrumento que permita que o professor identifique carências 

específicas de cada educando, para que ele possa abordar os temas de uma forma mais clara e 

acessível a todos. 

Quanto à proposta de EDUCAÇÃO INTEGRAL, a qual o CURRÍCULO se refere, envolve 

considerar as diferentes dimensões do ser humano, sua capacidade de ser sujeito da 

aprendizagem, o investimento no trabalho escolar que promove envolvimento do sujeito com o 

espaço onde vive, compreender que a aprendizagem não se dá de forma fragmentada e isolada.  



 

Na rotina do CEF 03, EDUCAÇÃO INTEGRAL significa planejar aulas nas quais os 

estudantes estejam em ação, que a sua cultura e a sua história de vida e seu lugar sejam 

considerados, que os conhecimentos não sejam trabalhados de forma isolada, que se invista no 

diálogo, que o estudante desenvolva a capacidade de se expressar Mais que planejar o conteúdo 

a ser dado, faz-se necessário pensar o que fazer com esse conteúdo; e isso vale para todas as 

áreas de conhecimento.  

 Quando pensamos no desenvolvimento integral de uma pessoa, precisamos pensar nas 

múltiplas dimensões do ser. Precisamos ir além de suas capacidades cognitivas, ampliando nosso 

olhar para as dimensões afetiva, motora, psicológica, cognitiva e social. Nenhum estudante entra 

no espaço escolar apenas com sua dimensão cognitiva. Aliás, nem os estudantes, nem os 

professores, principalmente depois de uma pandemia e de um período de isolamento social. 

  Haja visto a importância atual de discutir sobre as competências socioemocionais, previstas 

na BNCC.  

SAIBA MAIS 

Sobre educação para o século 21: 
Link: https://socioemocionais.porvir.org/  

Competências socioemocionais de A a Z:  

Link: https://novaescola.org.br/conteudo/12178/competencias-

socioemocionais-de-a-a-z 

 

Claro que, para que esse desenvolvimento integral floresça, é imprescindível a presença de 

um mediador que será a ponte das vivências e saberes das crianças com os conhecimentos 

socialmente construídos. A troca com seus pares, com os professores, com a família, ou a 

exploração do espaço e de materiais é um momento de aprendizagem e desenvolvimento. O 

diálogo, a mediação, a escuta, a fala, tudo isso é caminho para o desenvolvimento integral. 

 

8.3 TEORIAS CRÍTICAS E PÓS-CRITICAS 

 

O CURRÍCULO escolar abrange as experiências de aprendizagens implementadas pelas 

instituições escolares e que deverão ser vivenciadas pelos estudantes. Nele estão contidos os 

conteúdos que deverão ser abordados no processo de ensino-aprendizagem e a metodologia 

utilizada para os diferentes níveis de ensino. 

Ele deve contribuir para construção da identidade dos alunos na medida em que ressalta a 

individualidade e o contexto social que estão inseridos. Além de ensinar um determinado assunto, 

deve aguçar as potencialidades e a criticidade dos alunos. 

Nessa perspectiva, a função da teoria curricular é compreender e descrever fenômenos da 

prática curricular. É através da teoria que teremos a compreensão do objeto e intenções de um 

determinado grupo social. Temos como teorias do currículo: 



 

• Teorias tradicionais: elas  têm como objetivo principal preparar para aquisição de 

habilidades intelectuais através de práticas de memorização. Esse tipo de currículo teve 

origem nos Estados Unidos e tem como base a tendência conservadora, baseada nos 

princípios de Taylor, esse que igualava o sistema educacional ao modelo organizacional e 

administrativo das empresas. 

• Teorias críticas: argumentam que não existe uma teoria neutra, já que toda teoria está 

baseada nas relações de poder. Isso está implícito nas disciplinas e conteúdos que 

reproduzem a desigualdade social que fazem com que muitos alunos saiam da escola antes 

mesmo de aprender as habilidades das classes dominantes. Percebe o currículo como um 

campo que prega a liberdade e um espaço cultural e social de lutas. 

• Teorias pós-críticas: nessa perspectiva o currículo é tido como algo que produz uma 

relação de gêneros, pois predomina a cultura patriarcal. Essa teoria critica a desvalorização 

do desenvolvimento cultural e histórico de alguns grupos étnicos e os conceitos da 

modernidade, como razão e ciência.  

Em nosso PPP valorizamos o pluralismo cultural e o respeito às diversidades, conforme a 

tendência das teorias pós- críticas, além de contemplarmos em nosso projeto piloto ÁRVORE e em 

todos os demais, o protagonismo, a iniciação ciêntífica e a educação ambiental . 

 

8.4 PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

Os pressupostos teóricos anunciados no Currículo em Movimento indicam a necessidade 

de organizar o trabalho pedagógico considerando a realidade que temos e as transformações 

que desejamos promover.  

Esse processo não acontece de forma espontânea, descuidada. Para resultados efetivos 

é necessário a intervenção consciente e pontual, fundamentada, intervenção que se sabe onde 

se deseja chegar, intervenção que considera o sujeito com sua historicidade e também a 

construção histórica que permeia o ambiente que esse sujeito vive.  

O acesso significativo a essa construção histórica da sociedade (produções culturais), 

permitirá também ao sujeito perceber mais criticamente a posição em que se encontra s  

ocialmente e a importância de sua atuação nesse espaço para a construção de uma outra 

realidade. 

            “O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações que os 

colocam como protagonistas do processo ensino-aprendizagem, tendo o professor como mediador 

do conhecimento historicamente acumulado”. (p.31 e 33 - Pressupostos Teóricos da Educação 

Básica).      

             Esse protagonismo, enquanto unidade escolar, é o que buscamos em nosso dia a dia com 

os estudantes. 



 

 

8.5 PSICOLOGIA HISTÓRICO CULTURAL 
 

        A clietela atendida pelo Centro de Ensino Fundamental 03  de Sobradinho é de 

adolescentes. Por isso, buscamos proporcionar aos nossos estudantes a oportunidade de se 

manifestarem por meio de atividades artísticas, culturais, científicas, corporais e literárias, bem 

como, acompanhar e auxiliar, quando necessário, os conflitos pertinentes à esta fase do 

desenvolvimento. Ressaltando, a particularidade dos transtornos emocionais gerados pela 

pandemia e pelo isolamento social. 

        Vygotsky (1931/2000b) demonstra especial atenção a esta fase da vida e destaca como o 

meio cultural tem determinante função no desenvolvimento. 

 

(...) onde o meio não cria os problemas correspondentes, não apresenta novas 

exigências, nem motiva nem estimula com novos objetivos o desenvolvimento do 

intelecto, o pensamento do adolescente não desenvolve todas as potencialidades 

que efetivamente contém, não atinge as formas superiores ou chega a elas com 

um extremo atraso. (p. 171) 

 

 O desenvolvimento cultural do adolescente se deve à vida social e à atividade cultural e de 

trabalho em que está envolto. Sendo assim, a apropriação dos bens materiais e culturais é 

determinante de seu processo de desenvolvimento psíquico. As oportunidades ou a ausência 

destas se refletem diretamente no desenvolvimento cognitivo a ser alcançado. 

  Na adolescência, denominada idade de transição, as funções psicológicas se desenvolvem 

mediante a apropriação dos conceitos científicos com saltos quantitativos em meio às crises que 

compõem o processo de desenvolvimento do ser humano.  

 No que se refere às características psicológicas dos adolescentes, pode-se explicitar, ainda 

de acordo com Dragunova (1979, p. 120), que "o primeiro fator de desenvolvimento da 

personalidade adolescente é a própria atividade social intensa, orientada a assimilar determinados 

valores e modelos, a construir relações satisfatórias com os adultos, com seus pares, e por último 

consigo mesmo". 

 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 
  

 O CEF 03 de Sobradinho atende a modalidade do Ensino Fundamental no diurno, de 

acordo com o Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal e a EJA 

(1º segmento do Ensino Fundamental) nos turnos matutino (Ensino Especial) e vespertino. 

  

 



 

 

9.1 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

O Ensino Fundamental, com nove anos de duração, é a etapa mais longa da 

Educação Básica, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos. Há, portanto, 

crianças e adolescentes que, ao longo desse período, passam por uma série 

de mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, 

emocionais, entre outros (BNCC,p. 59, 2017).  

 

  

A educação pública brasileira é regulamentada e orientada pelo previsto na Constituição 

Brasileira, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pelo Plano Nacional de Educação e pela 

Base Nacional Comum Curricular.  

 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem 

ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (LDB, pg. 20, 1996)   

 

Esse artigo estabelece a implementação da Base Nacional Comum Curricular, ou seja, 

a criação de um documento que sirva de referência para que cada estado brasileiro e o Distrito 

Federal possam recorrer e se orientar no processo de elaboração dos seus currículos internos, 

inclusive contemplando suas peculiaridades específicas. 

No DF foi implementado o Currículo em Movimento, que orienta o Projeto Pedagógico 

da escola, também embasado na BNCC. 

 

9.2 CURRÍCULO EM MOVIMENTO 

 

A construção do Currículo do DF envolveu uma série de movimentos, ações e muito 

trabalho colaborativo. Precisou considerar vários documentos e estes não eram divergentes entre 

si. Pelo contrário, foram se complementando, afinando cada vez mais o que se deseja para o país, 

como a Constituição, a LDB e a BNCC. 

Algumas ideias podem ser destacadas e aparecem em todos eles:  

● necessidade de oportunizar experiências educativas associadas à realidade 

contemporâneas; 

● experiências conectadas com a bagagem histórico-cultural dos estudantes; 

● educação como direito de TODOS; 

● direitos de aprendizagens definidos por meio das habilidades e competências. 

Nessa medida, podemos entender que, se os direitos de aprendizagem estão expressos 



 

no CURRÍCULO EM MOVIMENTO, em consenso com os documentos que nortearam a sua 

construção e com a colaboração de todos os envolvidos no seu processo de elaboração, é 

responsabilidade e dever da escola garantí-los a cada um dos seus estudantes.  

Assim sendo, na perspectiva de: 

● conectar experiências educativas com o contexto contemporâneo levando em conta 

a realidade e as necessidades de cada estudante, de cada sala de aula; 

● considerar o protagonismo dos envolvidos no processo, promovendo a inclusão e 

acesso a todos;  

● valorizar a diversidade; 

● auxiliar os alunos a desenvolverem habilidades relevantes para uma formação 

integral, garantindo assim os direitos de aprendizagens. 

 

10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

O Centro de Ensino fundamental 03 de Sobradinho atende estudantes do 3º Ciclo para 

as aprendizagens, de acordo com o previsto no Currículo em Movimento. 

A Organização do Trabalho Pedagógico é fundamental para a prática docente 

comprometida com a qualidade social da educação, que se torna possível quando a aprendizagemé 

condutora da progressão continuada. Ressaltamos que a garantia das aprendizagens ocorre por 

meio da gestão democrática, da formação continuada dos profissionais da educação, da 

organização distinta dos espaços e tempos escolares, do fortalecimento da coordenação 

pedagógica e da articulação dos três níveis de avaliação formativa: aprendizagem, institucional e 

em larga escala. 

É imprescindível que tais elementos estejam incorporados à Organização do Trabalho 

Pedagógico da escola como um todo e da sala de aula.  

 

10.1 ORGANIZAÇÃO EM CICLOS DE APRENDIZAGEM 

 

Ao propor a organização escolar em Ciclos, a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (SEEDF) reafirma seu compromisso com a sociedade brasiliense, de modo 

especial com os estudantes e profissionais da educação que atuam nos anos finais do Ensino 

Fundamental, de assegurar a todos o direito inalienável de aprender. Essa forma de organização 

escolar está respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, 

em seu artigo 24, e pelo Parecer nº 251/2013 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF). 

 

 

 



 

10.2 ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS 

 

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. 

Neste sentido, o CEF 03 oferece aos seus estudantes, além de salas de aula arejadas, 

limpas e equipadas com smarts Tv e internet , diferentes espaços de aprendizagem como 

laboratório de ciências, horta, espaços vedes, quadra, sala de artes, auditório, biblioteca, etc. 

Já em relação aos tempos de aprendizagem, conforme a modalidade adotada, os 

estudantes progridem do 6º para o 7º ano e do 8º para o 9º ano, sem retenção. Assim, têm mais 

tempo de consolidar as aprendizagens previstas para o Ciclo. Visando a um processo ininterrupto 

de aprendizagem, adota o princípio da progressão continuada, que é básico nesse modo de 

organização e pressupõe avanço nas aprendizagens dos estudantes, diferentemente da chamada 

promoção automática, caracterizada pela aprovação dos estudantes nos anos escolares 

independente da conquista das aprendizagens.  

O desafio apresentado para o 3º Ciclo para as Aprendizagens consiste em superar o 

ensino fragmentado, criando experiências educativas que possibilitem a aprendizagem, a inclusão 

e o compromisso com a mudança de relações assimétricas de poder.  

 

10.3 RELAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE 

 

A escola  procura manter o diálogo com estudantes e famílias, tendo para isso horários 

específicos de atendimento, número de telefone disponível e promove encontros bimestrais 

com a comunidade. 

 

10.4 METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

 

Quando os Ciclos são organizados para as aprendizagens, emergem outros compromissos 

da escola, incluindo os dos profissionais que nela trabalham. Toda escola assim organizada reitera 

a necessária ressignificação da práxis pedagógica; nela e por meio dela, todos precisam aprender, 

os estudantes são desafiados a colaborarem com a gestão das aprendizagens por meio da 

autoavaliação e de metodologias ativas, assim como todos os profissionais da escola estão sujeitos 

a este e outros desafios. 

Organizar a escola em ciclos requer que o ensino seja entendido em função das 

aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação referente ao ensino quanto a compreensão sobre o 

modo como o estudante aprende favorecem a Organização do Trabalho Pedagógico, no sentido de 



 

garantir as aprendizagens dos estudantes. Essa concepção de organização escolar centrada nas 

aprendizagens (SORDI, 2010) traz desdobramentos significativos que demandam concepções e 

práticas voltadas à progressão continuada para as aprendizagens dos estudantes, princípio basilar 

da organização escolar em ciclos para as aprendizagens, adotada pela SEEDF e que pressupõe 

elementos organizadores do trabalho pedagógico escolar. 

Por esse motivo, a perspectiva adotada para os ciclos no Ensino Fundamental da Educação 

Básica é de que os estudantes possam aprender com qualidade, dispondo do tempo necessário, e 

por meio de pedagogias diversificadas em um processo contínuo.  

Nesse processo de ensinar e aprender, é preciso assumir posturas que favoreçam a 

pesquisa, a investigação e a reflexão crítica sobre a prática pedagógica, bem como estar aberto 

para questionar suas concepções, suas ações, sua visão de mundo e de ser humano. 

 

10.5    ATUAÇÃO DA SALA DE RECURSOS GENERALISTA, AEE/SALA DE RECURSOS 

E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Sala Recursos Generalista  

A sala de recursos generalista do Centro de Ensino Fundamental 03 atende a estudantes com 

DI, DF, DMU e TEA. 

O atendimento educacional especializado – Sala de Recursos - tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. Sempre 

mantendo contato com as famílias dos alunos e com seus professores regentes. 

No contexto pós-aulas remotas, se torna ainda mais fundamental dar suporte na 

reorganização da rotina de estudos dos alunos, na aprendizagem dos mesmos, para orientar 

estudantes, famílias e professores sobre questões comportamentais, emocionais, pedagógicas e 

metodológicas que contribuam para a aprendizagem e também para auxiliar nas possíveis 

defasagens resultantes dos dois anos de ensino remoto e de isolamento social. 

Como atribuições do profissional que atua neste espaço, temos: 

✓ Atuar como docente nas atividades de complementação ou de suplementação curricular 

específica que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais: atenção, percepção, 

memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros; 

✓ Promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as atividades da instituição 

educacional; 

✓ Participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das necessidades 

especiais e de tomadas de decisão quanto ao apoio especializado necessário para o 

estudante; 



 

✓ Auxiliar/orientar professores na produção de adequações de material didático pedagógico 

para atender as necessidades dos estudantes; 

✓ Ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso aos conteúdos 

desenvolvidos em classe comum; 

✓ Ampliar o repertório comunicativo do estudante, por meio de atividades curriculares e da vida 

diária; 

✓ Organizar os materiais que serão utilizados para que o estudante compreenda o que necessita 

fazer. 

✓ Orientar as famílias para o seu desenvolvimento e a sua participação no processo 

educacional. 

✓ Orientar os professores regentes para organizar contexto educativo que favoreça o 

aprendizado dos alunos; (adequações curriculares/atividades e avaliações 

adaptadas/questões comportamentais e outros); 

✓ Solicitar a listagem dos alunos à Secretaria Escolar, tirar cópias de laudos e relatórios, entrar 

em contato com os pais/responsáveis; 

✓ Entrevistar (anaminese) os responsáveis pelos alunos novos na UE e atualizar os dados dos 

alunos veteranos na escola; 

✓ Elaborar o horário de atendimento aos alunos; 

✓ Orientar e auxiliar pais/responsáveis, professores, coordenadores, direção sobre as 

questões administrativo-burocráticas; 

✓ Prestar apoio emocional, dentro das nossas possibilidades, quando necessário; 

✓ Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para definir estratégias 

pedagógicas de adequação curricular que favoreçam o desenvolvimento e atendam às 

necessidades do (a) estudante; 

✓ Promover a flexibilização do conteúdo/tempo programático em vista à necessidade do aluno; 

Reorganizar situações de aprendizagem que favoreçam o processo; 

✓ Produzir material concreto, jogos, material impresso para os atendimentos; 

✓ Articular com a família para construir as condições propícias ao desenvolvimento e 

aprendizagem; 

✓ Identificar o melhor recurso que atenda às necessidades dos estudantes e que promova a 

aprendizagem. 

✓ Manter contato com as famílias via whatsapp, telefone, e-mail.   

       As atividades desenvolvidas na sala de recursos diferenciam-se daquelas realizadas na 

sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. 

Atividades desenvolvidas na Sala de Recursos Generalista: 



 

Trabalhar atividades de alfabetização/letramento pedagógico; atividades de 

enigma/desafios; ortografia; classes gramaticais contextualizando-as; atividades que envolvam 

organização do pensamento; leitura e interpretação de diferentes tipologias textuais;  interpretação 

utilizando vídeos de histórias, músicas e com informações sobre assuntos diversificados; produção 

de textos (redações, poemas, acrósticos, receitas, depoimentos e etc.). 

 
Sala De Recursos Específicos Surdos/ Deficiência Auditiva 

 

 O Centro de Ensino Fundamental 03 (CEF 03) é o Pólo responsável por acolher os alunos 

de Anos Finais (6° ao 9º anos), oriundos das Escolas Classes de Sobradinho. 

 Possui classes bilíngues mediadas- com atuação do professor intérprete educacional junto 

ao professor regente. Esses alunos são alocados sempre nas turmas “A” por questões de 

organização, identificação e de fácil acesso aos profissionais da escola. 

            O Atendimento Educacional especializado (AEE) realizado na sala de recursos, como um 

serviço de natureza pedagógica, é conduzido pelo professor especializado, que complementa as 

orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns, em todas as etapas e modalidades da 

Educação básica. 

             Os profissionais da Sala de Recursos atendem os estudantes em horário contrário da aula 

de classe comum. No momento, temos o seguinte  quadro de professores: 

AEE- Exatas: Professora Cristiane de Araújo Martins Vieira; 

AEE- Humanas e códigos: Aguardando o Profissional;  

AEE- Português como L2- Aguardando o Profissional;  

AEE- Libras: Rejane Louredo Barros (Professora Surda). 

Atribuições Da Equipe Especializada 

AEE- Exatas (Ciências e Matemática)  - tem como função identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

estudantes, considerando suas necessidades específicas. 

AEE- Humanas (História, Geografia, Inglês, Artes e Educação Física)  - tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. 

AEE- Português como L2 (Segunda Língua) - ministrar o ensino fundamentando-se na 

educação bilíngüe, tendo LIBRAS como primeira Língua (L1), e Língua Portuguesa (LP) escrita 

como segunda Língua (L2); – promover a aprendizagem da Língua Portuguesa na modalidade 

escrita como, como segunda língua, para estudante surdo, de forma instrumental, dialógica e de 

conversação; – aprofundar os estudos relativos ao componente curricular de Língua Portuguesa 

como segunda língua, principalmente, na modalidade escrita; 



 

AEE- Libras  - ministrar o ensino de Libras, em Libras, no contraturno, para estudantes 

de Surdez/ Deficiência Auditiva que optarem pelo aprendizado da Língua;  ministrar cursos de 

Libras nas UEs pólo para a comunidade escolar de sua CRE de origem; - organizar cursos para 

pais/ responsáveis juntamente ao professor itinerante de Surdez/ Deficiência Auditiva e ao 

Coordenador Intermediário da Educação Especial da CRE; - participar da elaboração, 

implementação e avaliação da PP no que se refere ao processo de inclusão do estudante surdo na 

UE de exercício;  participar, quando convocado, de reuniões coletivas com a Diretoria de Educação 

Inclusiva – DEIN/SUBIN. 

 A Sala de Recursos para alunos Surdos/DA objetiva prover condições de acesso, 

participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos Surdos/ Deficientes Auditivos 

matriculados na UE, fomentando o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem e assim assegurar condições para a 

continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. 

  É disponibbilizada uma Grade Horária individual, semanal, via Whatsapp/ papel aos 

alunos e aos seus responsáveis, sempre que solicitado, com intuito de organização da rotina de 

estudo e acompanhamento escolar.  

 O AEE- Exatas é ofertado no contraturno, dividido em horários de 50 minutos, 

acompanhando o horário de sala comum. 

Como resultado do atendimento, espera-se que o aluno desenvolva uma rotina de 

estudo; supere algumas de suas dificuldades referentes ao letramento: capacidade de leitura e 

compreensão, protagonizando as suas próprias produções; evolua em seu processo de 

aprendizagem, tendo mais autonomia para desenvolver as atividades propostas; tenha capacidade 

de pesquisa para superar os desafios e Interaja com seus pares de forma colaborativa. 

O monitoramento e a avaliação se efetivarão por meio de diagnóstico realizado 

individualmente, através de levantamento de hipóteses, acompanhamento do desenvolvimento 

escolar e social e monitoramento das habilidades adquiridas; semanalmente e de forma contínua, 

ou seja, sempre que houver atendimento. 

 O processo avaliativo será realizado pelo professor específico da área com o apoio 

dos profissionais envolvidos no processo de ensino- aprendizagem. 

 

Orientação Educacional 

Danielle Atta Matrícula:243997-2   

Vanilda Oliveira Matrícula:243169-6  

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

- Orientador(a) Educacional integra-se à 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 ao Projeto Político Pedagógico - PPP, 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). 

A Orientação Educacional (OE) é um trabalho de apoio que visa buscar melhor 

aproximação com a família dos/das estudantes de forma preventiva e educativa, auxiliando no 

desenvolvimento integral de seus membros em consonância com os objetivos propostos pelo 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. Assim, a ação da OE é na perspectiva de 

preservação da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, referendando a função 

social da escola garantindo a assistência ao educando, individualmente ou em grupo, numa ação 

conjunta que tem a intenção de intervir no processo de ensino contribuindo para resultados 

qualitativos na aprendizagem. 

A atuação da OE é com toda a comunidade escolar, articulando-se ao trabalho de cunho 

coletivo e em parcerias dentro e fora da escola, com o desafio de dialogar e de se perceber em 

rede. De igual forma atuará diretamente com pais e professores de estudantes que apresentam 

dificuldades nas áreas afetivas e cognitivas a fim de realizar encaminhamentos - quando houver 

necessidade 

Também faz parte dos objetivos da OE realizar acompanhamento sistemático de 

professores, estudantes, pais, mães e responsáveis que necessitem de atendimento 

individualizado, bem como ações preventivas, denunciadoras e interventivas aos casos de 

negligência familiar, situações em que os direitos da criança e do adolescente estejam sendo 

negados, atacados ou sujeitados. 

Com o objetivo de buscar alternativas para a resolução de situações de cada estudante 

encaminhado para o atendimento na Orientação Educacional se faz necessário participar das 

Reuniões Coletivas e Conselhos de Classe juntamente com a Pedagoga da Equipe Especializada 

de Apoio a Aprendizagem, Professores, Coordenação Pedagógica e Equipe Gestora. 

Com o objetivo de atender a comunidade escolar, a orientação educacional percebeu a 

necessidade de trabalhar através do Projeto “Construindo o Presente” que é planejado visando o 

protagonismo estudantil, aprendizagem significativa, promoção da cultura da paz e convivência 

harmônica. 

 Esse plano busca utilizar metodologias diferenciadas a partir das metas e estratégias do 

PDE, sempre reforçando a importância da integração, reflexão e intervenção no processo de 



 

ensino-aprendizagem para atingir os objetivos propostos no Projeto Pedagógico.  

 Cabe apontar as metas definidas e escolhidas a serem trabalhadas no decorrer do ano 

letivo 2022: 

✓ Mapeamento institucional: Construção, implementação e análise do mapeamento 

institucional;  

✓ Ações junto as Famílias (Acolhimento Integração Família/ Escola/ Sensibilização) 

✓ Organização da sala do OE;  

✓ Implantação dos grupos de WhatsApp; 

✓ Coleta de informações em Coletivas, Conselhos de Classe, Reuniões com Pais e/ou 

responsáveis; 

✓ Colaboração na rede de apoio às famílias em vulnerabilidade (em parceria com a 

educação integral); 

✓ Produção de vídeos, folders, documentos, formulários; 

✓ Acolhimento aos professores e funcionários da escola, estudantes e famílias; 

✓ Busca ativa dos estudantes ausentes das atividades escolares, indicados pelos 

professores ou Direção, através de ligações telefônicas e mensagens via Whatsapp 

(em parceria com a secretaria); 

✓ Atuação junto à Equipe Gestora no planejamento e execução das atividades; 

✓ Preenchimento da ficha de registro de atendimento e acompanhamento individual; 

✓ Participação em reunião institucional, estudos de caso, conselhos de classe, 

palestras e rodas de conversa; 

✓ Planejamento de ações em conjunto com a direção, supervisão pedagógica e 

coordenação;  

✓ Realização de momentos de formação em parcerias com instituições ou 

profissionais das áreas de educação e saúde.  

✓ Integrar as ações da OE com o corpo docente; 

✓ Produção de material para acolhimento, sensibilização e regimento;  

✓ Participar ativamente dos projetos e propostas; 

✓ Colaborar com o encaminhamento de estudantes que apresentem problemas 

psicossocial;  

✓ Organização de pré-conselhos;  

✓ Participação em conselhos de classe;  

✓ Atuar por meio de projetos que auxiliem no enfrentamento à violência no contexto 

escolar: Fóruns pela paz, Reagrupamento com foco nos Valores; 

✓ Confecção de murais, banner, materiais, formulários e vídeos;  

✓ Produção de material com regras de convivência;  

✓ Rotina Escolar: hábitos de estudo, planejamento do dia, estabelecer objetivos para 



 

seus estudos, dicas para estudar e organizar a rotina escolar (em parceria com a 

pedagoga);  

✓ Desenvolver projetos que estimulem o entendimento e a participação política dos 

estudantes, o protagonismo juvenil, a consciência democrática e a vivência cidadã 

(criação do Grêmio Estudantil, eleição e acompanhamento do(s) representante(s) 

de turma(s) e Conselho de Classe Participativo); 

✓ Desenvolvimento de trabalho sobre a Semana Distrital da Orientação Profissional; 

✓ Realização do Projeto Transição com acolhimento aos estudantes das Escolas 

Classes seqüenciais, orientações básicas sobre o Ensino Médio, formatura com 

estudantes dos 9º anos; 

✓ Encaminhar folders para os alunos (a) explicando como devem pedir ajuda com os 

contatos de lugares para fazerem denúncias em relação a violência doméstica e 

outros.  

✓ Identificar e trabalhar junto à família através de escuta sensível às causas que 

interferem na vida do/a estudante, por meio da ação: Entendendo a adolescência. 

✓ Interagir com os estudantes por meio de grupo de whatsapp de representantes e 

comissão de formatura; 

✓ Despertar por meio do projeto “Construindo o Presente” o interesse para os 

assuntos relacionados a escola (limpeza e conservação) e trabalhar a autonomia 

do estudante a fim de que possa tornar-se participante ativo em seu processo de 

ensino e aprendizagem através do conhecimento e reconhecimento de suas 

fragilidades e potencialidades.  

✓ Rodas de conversa sobre adolescência, mudanças no corpo, sexualidade e 

planejamento familiar (em parceria com a Unidade Básica de Saúde); Direitos 

Humanos, Prevenção, cultura da paz, violência e preconceito; 

✓ Fóruns permanentes para promoção da cultura de paz em parceria com PM, MP, 

CAPSI, psicólogos, unidades básicas de saúde; 

✓ Rodas de conversa sobre gênero, machismo, masculinidades tóxicas (em parceria 

com os professores através do Projeto: Sexismo, quem perde com isso?); 

✓ Formações sobre combate ao abuso Sexual e Violência em parceria com o projeto 

Maria da Penha vai à Escola do TJDFT; 

✓ Trabalhar os direitos da criança e do adolescente em rodas de conversas, folders e 

comemorar o dia do lançamento do ECA. 

✓ Prevenção ao uso de Drogas com folders, vídeos e oficinas sobre o assunto; 

✓ Luta da Pessoa com Deficiência e trabalhar a inclusão com rodas de Conversas e 

formação sobre o tema.  

✓ Vídeos sobre a Violência doméstica para trabalhar o Agosto lilás;  



 

✓ Dia da Consciência Negra; 

✓ Folder e vídeos sobre a valorização da vida para trabalhar o setembro amarelo; 

✓ Medicalização da Educação; 

✓ Fomentar, a cultura da paz, o respeito ao próximo e a si mesmo, a busca por 

empatia e a prática da inclusão, o atendimento às normas, a co-responsabilidade e 

o protagonismo juvenil buscando prevenir quaisquer ações discriminatórias, 

violentas ou excludentes, através do projeto CEF 3 sem bullying. 

 

10.6 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA 

UNIDADE ESCOLAR 

A coordenação pedagógica caracteriza-se 'Como um espaço conquistado para debate, 

discussões, avaliação e planejamento para o exercício da prática do ensino interdisciplinar, 

contextualizado e de uma aprendizagem significativa’. 

Esse espaço deve promover a reflexão sobre os objetivos e as metas da Instituição 

Educacional, sendo articulador da proposta pedagógica, com a participação de todos os envolvidos 

na construção da autonomia da instituição e do professor. Dessa forma, a troca de experiências 

prazerosas do educar, do aprender e do planejamento escolar favorece um clima de organização 

propício à reflexão coletiva e constante sobre a organização do trabalho pedagógico da instituição 

educacional, focalizando a aprendizagem e o desenvolvimento pleno dos alunos e buscando a 

qualidade da educação. 

A coordenação pedagógica do professor da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

com jornada de trabalho de 40 horas semanais será de 15 horas, distribuídas de acordo com 

a etapa e a modalidade de ensino em que atua. O professor com jornada de trabalho de 20 

horas semanais cumprirá 4 horas de coordenação pedagógica. Nesse sentido, cabe à 

coordenação pedagógica oportunizar um espaço dialógico de interlocução e reflexão dos 

fundamentos teóricos subjacentes à práxis (Compreensão e elaboração coletiva e dialética de 

grupos que buscam, na intenção do movimento, a sua autonomia), bem como atuar no campo 

da medição do seu processo de transformação. 

Constitui um espaço para reflexão da prática educativa da escola como um todo, visando 

ao melhor desenvolvimento das aulas e, consequentemente, melhor rendimento dos alunos. 

É um espaço-tempo de reflexões sobre os processos pedagógicos de ensino e de 

aprendizagem e formação continuada, tendo por finalidade planejar, orientar e acompanhar as 

atividades didático-pedagógicas a fim de dar suporte ao Projeto Político Pedagógico. 

(Regimento Escolar da rede Pública de Ensino do Distrito Federal) 

Por isso faz-se obrigatório a presença do professor nas coordenações pedagógicas. 

Negociações (troca de dias de coordenação) podem ser realizadas apenas dentro da mesma 

semana, com a autorização da direção/supervisão e/ou coordenação pedagógica. 



 

 

Atribuições dos Coordenadores Pedagógicos no CEF 03 de Sobradinho 

 

 O coordenador pedagógico: 

✓ Participa das Coordenações por área pelo menos em um dos turnos semanalmente e  

das Coordenações coletivas semanalmente, para conhecer as demandas dos 

professores em relação aos alunos com dificuldades de aprendizagem. Interagindo 

com os docentes; registra as demandas levantadas; busca mais detalhes sobre os 

alunos com professores, SOE, coordenadores e gestores para posterior contato com 

professores e famílias dos alunos citados. 

✓ Participa de  reunião/planejamento EEAA, SOE, SRG E SRDA visando alinhar ações 

coletivas que assessorem o trabalho da Equipe Gestora, o trabalho do professor e que 

favoreçam a aprendizagem dos alunos. Analisa o contexto das ações dos professores; 

identificar os processos avaliativos utilizados; conhecer os motivos dos 

encaminhamentos e planejar ações coletivas. Interagindo com as profissionais dos 

serviços especializados; registra as observações; elaborar estratégias de ação e 

intervenções junto aos professores e às famílias em conjunto com os serviços.  

✓ Reuni-se com a gestão escolar para organizar o Trabalho Pedagógico.  Observando o 

contexto da Sala de Aula; conhece as metodologias de trabalho dos professores; 

identificando os processos avaliativos utilizados com as turmas; traça estratégias de 

atendimento aos alunos, para assessor aos professores e planejar ações coletivas. 

Combinar com a Equipe gestora ações e intervenções; interagindo com Gestores; 

registra as observações; planeja ações que favoreçam a organização do trabalho 

pedagógico. 

✓ Atende os estudantes encaminhados pelos professores, analisando os motivos dos 

encaminhamentos; observa o contexto da Sala de Aula; identifica as dificuldades dos 

estudantes encaminhados; planeja ações conjuntas de auxílio aos estudantes/famílias 

e assessoramento aos professores. Combinar com os professores as intervenções; 

interagir com estudantes/famílias; registrar as observações e as ações. 

 

10.7  VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

A valorização do professor é o primeiro passo para garantir uma educação de qualidade. A 

atuação do docente tem impacto dentro e fora de sala de aula, seja no desempenho dos estudantes, 

na qualidade da escola e no progresso do país. Para isso, o professor deve ser remunerado de 

forma adequada, receber os recursos necessários para realizar sua função e ter voz ativa na 

elaboração de políticas públicas para a educação. 



 

A valorização do professor passa por diversos fatores e é um dos grandes desafios do nosso 

país. Segundo o relatório Global Teacher Status 2018, elaborado pela Varkey Foundation, o 

prestígio da profissão no Brasil tem o pior índice entre os 35 países avaliados.  

Outra conclusão da avaliação feita pela ONG voltada a estudos na educação é que o prestígio 

do professor não está relacionado apenas à remuneração média. Esse conceito também envolve a 

atratividade da carreira para os jovens, o respeito pelos profissionais, as condições de trabalho e a 

valorização da profissão em políticas públicas. 

A falta de valorização do professor faz com que estudantes com bom desempenho optem por 

carreiras mais prestigiadas e com melhores salários. Isso gera um ciclo vicioso de desmotivação 

dos profissionais, que também não recomendam a profissão aos mais jovens. 

De acordo com o estudo, a valorização dos docentes está ligada ao bom desempenho dos 

estudantes, pois os países que apareceram nas últimas posições do ranking também apresentam 

as pontuações mais baixas no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). 

Em 2019, o Brasil teve um baixo desempenho no Pisa e caiu no ranking de matemática e 

ciências, se mantendo abaixo da pontuação de países desenvolvidos e da média de países da 

OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que realiza o exame em 80 

países. 

Em um cenário educacional ideal, o professor é valorizado pela escola, pelo governo e pela 

sociedade devido à importância do seu papel na construção de um país melhor. Para isso, deve 

receber todo o suporte necessário para realizar seu trabalho, inclusive a utilização da tecnologia 

para facilitar sua rotina dentro e fora de sala de aula. 

No CEF 03, os professores têm a sua disposição uma escola conectada, um ambiente 

amistoso e uma equipe gestora atenta ao bem-estar físico e mental de todos. Criando 

oportunidades de lazer, escuta sensível e buscando soluções que atendam ao bem comum. 

A formação do professor do 3º Ciclo do Ensino Fundamental deve instrumentalizá-lo para 

atender às diversidades e perspectivas de uma educação integral e inclusiva, compreender os 

estudantes e o contexto em que se encontram e, principalmente, compreender o processo de 

desenvolvimento humano e a forma como o indivíduo constrói o conhecimento. A formação desses 

profissionais deve pautar-se pela perspectiva crítico-reflexiva que possibilite a construção de sua 

autonomia pessoal e pedagógica, que “[...] não se constrói (apenas) por acumulação (de cursos, 

de conhecimentos ou de técnicas), mas sim, por meio do trabalho de reflexão crítica sobre as 

práticas e da (re)construção permanente de uma identidade.  

É consenso que a formação continuada dos docentes é fundamental para o bom 

desempenho acadêmico do professor e seu crescimento profissional e pessoal. Ainda mais, em um 

mundo globalizado, em que a velocidade da informação e novos conhecimentos são uma 

constante.  



 

 Reconhecer-se como um profissional em processo de aprendizagem é o primeiro passo para 

a formação e autoformação, isto é, compreender a necessidades de atualizar o seu embasamento 

teórico, a sua postura profissional, a sua dinâmica de sala de aula, o seu conhecimento dos 

conteúdos e toda a estrutura lógico-cognitiva, é essencial ao professor.  

 Além dos cursos ofertados pela SEDF, a escola propicia formações nos momentos de 

Coordeação coletiva e divulga e incentiva a participação em fóruns, seminários, etc.  

10.8  PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

  

Diante dos desafios gerados por 2 anos de pandemia, isolamento social e ensino remoto e 

híbrido, o CEF 03, como as outras escola públicas  do DF, a partir dos esforços de seus professores 

e gestores, conseguiu atenuar os grandes prejuízos às aprendizagens e se comprometendo a fazer 

a partir de 2022, a recomposição das mesmas.  

Nos anos de 2020 e 2021 não aconteceram nem retenções e nem evasão escolar. 

Cabe ressaltar, que o Centro de Ensino Fundamental 03 é uma escola muito procurada pela 

comunidade de Sobradinho, tendo suas vagas sempre muito disputadas. 

 

10.9  RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

A primeira providência tomada para a recomposição das aprendizagens no CEF 03 de 

Sobradinho foi revisitar o Currículo, retomando os objetivos/conteúdos anteriores ao ano letivo 

vigente considerados fundamentais para a consolidação das aprendizagens do estudante no ano 

em curso. 

  Após o diagnóstico inicial da realidade escolar, estamos adequando intervenções que melhor 

se ajustem à progressão das aprendizagens, tanto individual, quanto coletivamente. 

 

 As temáticas atuais que não estejam contempladas nos objetivos de aprendizagem podem e devem ser 

trabalhadas de forma interdisciplinar, por meio de projetos, sequências didáticas dentre outras metodologias, 

levando-se em consideração o contexto do ensino presencial, pois em seus pressupostos teóricos, os Eixos 

Transversais do Currículo tem a finalidade de concretizar o movimento que o mesmo propõe, em sua constância de 

ser permanentemente avaliado e significado a partir de concepções e práticas empreendidas por cada um e cada 

uma no contexto concreto das escolas e das salas de aula desta rede pública de ensino. (DISTRITO FEDERAL, 

2014).  

10.10  IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DE PAZ 

 

Os efeitos do isolamento social estão sendo sentidos por todas as escolas, inclusive no Centro 

de Ensino Fundamental 03. São inúmeros os episódios de ansiedade, crise de pânico, falta de 

concentração, controle das emoções e pontualmente, de violência, infelizmente. 

 Assim, a escola deve trabalhar para a superação da violência, do desrespeito, das injustiças 



 

e preconceitos, rompendo com a cultura do isolamento e da  auto-suficiência. 

 

Conforme o Regimento Escolar, artigo 307, é dever do estudante: reconhecer e respeitar o outro na sua 

dignidade como pessoa humana, considerando a diversidade, sem distinção de raça/etnia, territorialidade, 

gênero, sexualidade, convicção política, filosófica ou religiosa, e condições sociais, físicas, intelectuais, 

sensoriais e comportamentais.  

(REGIMENTO ESCOLAR) 

 

Buscamos fomentar a cultura da paz, o respeito ao próximo e a si mesmo, a busca por empatia 

e a prática da inclusão, o atendimento às normas, a co-responsabilidade e o protagonismo juvenil 

buscando prevenir quaisquer ações discriminatórias, violentas ou excludentes, atuando de forma 

preventiva contra preconceitos de qualquer natureza promovendo discussões/ rodas de conversa 

e escuta ativa, contribuindo com a construção de uma verdadeira sociedade e escola inclusiva. 

 

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

 
Avaliar está imbuído de um grande desafio que é o de apropriar-se da concepção formativa 

acerca da avaliação escolar e proporcionar uma educação de qualidade que não somente leve a 

termo a análise de rendimento escolar, mas que considere, igualmente, alternativas de superação 

das desigualdades sociais. 

11.1 AVALIAÇÃO PARA AS  APRENDIZAGENS 
 
O processo de avaliação deve ser estruturado em função dos objetivos definidos no plano 

de ensino do professor, ir além do julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno, ser inicial e 

contínuo, fornecer indicadores para reorientação da prática educacional, ser utilizado como 

instrumento para o desenvolvimento das atividades didáticas e ser norteado por critérios 

previamente estabelecidos. Os instrumentos de avaliação elaborados em função da aprendizagem 

significativa e as menções, conceitos ou notas devem possibilitar a análise qualitativa dos 

resultados em termo de competências, habilidades, atitudes e valores requeridos. 

Diante do exposto, o processo avaliativo da escola seguirá a proposta do Regimento Interno 

das Escolas Públicas, Diretrizes de Avaliação e o Currículo da Educação Básica do DF. 

 

11.2 AVALIATIÇÃO FORMATIVA 
 

A avaliação formativa deve ser contínua, cumulativa, abrangente, diagnóstica e 

interdisciplinar com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os fatores quantitativos do 

desempenho do aluno, avanço de estudos e progressão parcial com dependência, recuperação 

paralela e contínua para alunos de baixo rendimento escolar e aproveitamento de estudos 

concluídos com êxito e frequência mínima de 75% do total de horas letivas estabelecidas para o 



 

ano e semestre letivo. 

Esta avaliação busca evidenciar a aprendizagem por meio de instrumentos e procedimentos 

variados não sendo aceita uma única forma como critério de aprovação ou reprovação. Pesquisas, 

relatórios, questionários, testes ou provas interdisciplinares e contextualizadas, entrevistas, 

dramatizações, dentre outros, são exemplos de instrumentos que inter-relacionados caracterizam 

a avaliação formativa. 

Sendo assim, as informações obtidas por meio de diversos instrumentos e procedimentos 

avaliativos utilizados pelo professor sintetizam-se bimestralmente, em notas de 0 a 10. No caso de 

serem adotados testes ou provas como instrumento de avaliação, o valor a esses atribuído não 

pode ultrapassar 50% por nota final de cada bimestre. 

11.3 CONSELHO DE CLASSE / CONSELHO PARTICIPATIVO 

 
O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da Gestão Democrática e se destina a acompanhar 

e avaliar o processo de educação, de ensino e das aprendizagens, havendo tantos Conselhos de Classe 

quantas forem as turmas existentes na unidade escolar. 

 (Regimento Escolar da rede Pública de Ensino do Distrito Federal)  

 

 

Avaliar é uma ação constante da instituição educacional. Nesse espaço, vários são os 

sujeitos envolvidos, e o processo avaliativo passa necessariamente pela reflexão coletiva do fazer 

pedagógico. 

O Conselho de Classe aparece, nesse contexto, como um dos espaços em que a reflexão 

coletiva do processo de ensino e de aprendizagem se faz presente. De acordo com o Regimento 

Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, o Conselho 

de Classe é um colegiado composto por professores de uma mesma série ou ano, o diretor (ou seu 

representante), o orientador educacional, o coordenador pedagógico e o representante dos alunos. 

Quando o Conselho for participativo podem estar presentes, ainda, todos os alunos e 

professores de uma mesma turma, bem como pais e responsáveis. 

O Conselho de Classe deve se reunir, ordinariamente, uma vez por bimestre e ao final do 

semestre ou do ano letivo, ou, extraordinariamente, quando convocado pelo diretor da instituição 

educacional. 

O registro da reunião, de acordo com o Regimento Escolar, dar-se-á por ata, em livro próprio. 

No entanto, o Conselho de Classe Final, quando houver aprovação de aluno em discordância com 

o parecer do professor regente de determinado componente curricular, deve-se registrar o resultado 

dessa reunião de Conselho de classe, também, no Diário de Classe do professor regente, no campo 

Informações Complementares, “preservando-se nesse documento (diário de classe) o registro 

anteriormente efetuado pelo professor”. 

 O objetivo primordial do Conselho de Classe é acompanhar e avaliar o processo de 



 

educação, de ensino e de aprendizagem. Posto isso, pode-se afirmar que o Conselho de Classe é, 

por excelência, o espaço aglutinador dos processos escolares de construção coletiva de 

aprendizagem. 

 O Conselho de Classe guarda em si a possibilidade de articular os diversos segmentos da 

escola e tem por objeto de estudo o processo de ensino, que é o eixo central em torno da qual se 

desenvolve o processo de trabalho escolar. 

Além disso, a ação avaliativa possibilita a inter-relação entre profissionais e alunos, entre 

turnos e entre séries e turmas, favorece a integração e sequência das competências, habilidades e 

conteúdos curriculares de cada ano e orienta o processo de gestão do ensino. Assim, por meio da 

ação coletiva, reavaliam-se e fortalecem os processos escolares promovendo o avanço atos de 

ensinar e aprender, aqui compreendidos como processos inerentes e indissociáveis da produção 

do saber humano. 

São atribuições do Conselho de Classe: 

I. Implementar e avaliar a execução do Projeto Político Pedagógico – PPP na perspectiva da 

avaliação formativa; 

II. Elaborar o seu Plano de Ação Anual; 

III.  Analisar, de forma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos estudantes, considerando:  

a) As necessidades individuais;  

b) As intervenções realizadas;  

c) Os avanços alcançados; 

d) As estratégias pedagógicas adotadas;  

e) Projetos interventivos;  

f) Os reagrupamentos. 

IV.    Identificar e propor elementos e ações que promovam as aprendizagens, inclusive mediante 

a análise dos índices de desempenho; 

V. Discutir e deliberar sobre ações pedagógicas interventivas; 

VI.  Discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar de caráter pedagógico e de 

recursos interpostos; 

VII. Deliberar sobre os casos de aprovação, reprovação e avanço de estudos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. PROJETOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA 
 

 

 

 

 

 

Na Pedagogia de Projetos, é necessário “ter coragem de romper com as limitações do 

cotidiano, muitas vezes impostas” (Almeida e Fonseca Junior, 2000, p.22).A ideia de projeto 

oportuniza aos discentes do CEF 03 de Sobradinho uma nova forma de aprender integrando as 

diferentes mídias nas atividades do espaço escolar. Além de proporcionar ao discente mediado 

pelo professor aprender no processo de produzir, levantar dúvidas, pesquisar e criar relações que 

incentivam novas buscas, descobertas, compreensões e reconstruções de conhecimento. 

No Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho, os projetos serão realizados durante 

todo o ano em harmonia com todos os componentes curriculares e, também, acompanhando e 

cumprindo o calendário escolar estabelecido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Para a concretização do ensino eficaz e de qualidade, a escola apresenta os seguintes 

projetos pedagógicos: 

 

12.1   EDUCAÇÃO INTEGRAL 

Professor Wagner Júnior dos Santos Silva – Mat. 300939-4  

Professora Marjany Santos da Silva- Mat. 231268-9  

Professor: Francisco Marcílio Marreiros Filho- Mat. 48262-5 

 

A Educação Integral objetiva promover mudanças por meio da implantação de uma cultura 

transformadora das aprendizagens sistematizadas. A ampliação do tempo de permanência do aluno 

na escola deve ser acompanhada de atividades e/ou procedimentos que os envolvam e os 

promovam de modo que possam sentir-se capazes e conscientes dessa proposta de ação de forma 



 

integrada. Trata-se de ações estratégicas referentes aos eixos da educação básica das séries finais 

do Ensino Fundamental, coordenadas por professores da rede pública de ensino local, com o apoio 

de dois professores regentes. 

A Educação Integral envolve fatores essenciais para o desenvolvimento dos alunos por 

meio de práticas e instrumentos que facilitam o desenvolvimento afetivo e cognitivo. Um trabalho 

menos conteudista e mais diversificadamente prático possibilita a implementação atividades 

transdisciplinares. 

Por sua vez, estas atividades utilizam outros espaços que possibilitam o desenvolvimento de 

valores educativos identificados nas diversas formas de expressões, como o aprendizado voltado 

para o ensino científico acadêmico, no desenvolvimento de projetos nas áreas de meio ambiente, 

audiovisual e arte educação/cultura. 

Para tanto, serão ofertadas oficinas de cultura digital, educação ambiental, dança, música, 

teatro, horta, canto, xadrez, recreação, pintura, etc. Os subprojetos dessas atividades envolvem, 

portanto, não somente a linguagem escrita, mas outras formas de comunicação e expressão. 

Objetivo Geral 
 

    Proporcionar aos alunos o desenvolvimento amplo de seus saberes de forma a impactar 

positivamente na sua aprendizagem escolar e na sua ampla e diversificada formação cidadã, bem 

como na construção da identidade pessoal. 

Objetivos específicos 
 
✓ Fomentar a pesquisa científica como elemento fundamental na concretização e 

materialização dos projetos propostos em nosso circuito de aprendizagem; 

✓ Desenvolver habilidades que envolvam a linguagem relacionada à cultura digital e à 

educação ambiental sustentável; 

✓ Despertar bons hábitos e atitudes em relação à correta alimentação e às práticas de 

atividades físicas recreativas; 

✓ Despertar a empatia a partir das práticas das artes cênicas e plásticas; 
 

✓ Desenvolver a comunicação como linguagem de construção da identidade através da prática 



 

do audiovisual. 

 
Operacionalização 

 

Serão oferecidas 50(cinquenta) vagas para os alunos do turno matutino e 50(cinquenta) para o 

turno vespertino, de forma a contemplar alunos de todos os anos finais do ensino fundamental. A 

forma de escolha será por adesão. Caso haja mais inscritos do que vagas, haverá sorteio e lista de 

espera. 

Espaços utilizados 
 

Serão utilizados a sala da Educação Integral, a Biblioteca (com planejamento prévio), as 

áreas verdes, os módulos esportivos, a horta, o Centro de Pesquisas Guimarães Rosa, o bosque, 

as salas de aula, a sala verde, o pátio e o auditório. Eventualmente poderemos utilizar espaços 

externos cedidos de outras instituições. 

Os alunos receberão, além do lanche escolar regular, também o almoço. 
 

Atividades externas 
 

Haverá visitas dirigidas às feiras, parques, museus, cinema, teatros e exposições, bem como 

atividades nos módulos esportivos. 

Projetos 
 

A execução dos projetos se dará a partir de planejamento, estruturação e adequação de 

recursos pedagógicos, humanos, físicos e financeiros fornecidos à escola, conforme contexto da 

comunidade, identificado pelo Conselho Escolar. 

Atividades ofertadas 

 
Oficinas de canto, teatro, audiovisual,desenho,dança,pintura, horta, estudo de eco desingns, 

laboratório de geociências, identidade de Sobradinho. 

Desenvolveremos durante as atividades e nos momentos de refeições diárias as boas práticas 

de alimentação saudável e de higienização das mãos e bucal. 

Registro das atividades 
 

As atividades serão registradas nos documentos oficiais, como os diários de classe. Além 

disso, serão divulgadas na internet a partir dos canais da escola, como Youtube, Instagram, 



 

Facebook. 

Acompanhamento e avaliação do projeto 
 
O projeto será regularmente acompanhado pela direção da escola, durante as coordenações 

pedagógicas e pela coordenação pedagógica regional por meio de reuniões e formulários 

específicos. 

 
 
 
 

12.2  PROJETO DA FESTA JUNINA - Festa daLuz 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Há dentro de ti um sol que quer projetar raios o mais longe que puder. Não ponhas à 
frente deleum pano preto de lamentações, revoltas e materialismo. Deixa-o livre para 

expandir luz e calor. 
 

Quanto mais creres que tens esse sol e que ele te é vida abundante, mais eliminas a 
escuridão interior e abres o otimismo e a esperança. Passas a desfrutar de uma paz que 

jamais esperavas possuir e te aparece um mundo novo, mais claro, mais 
alegre e que te quer bem. 

 
Acredita no teu sol, põe luz no que fazes e confia no futuro. Deixa o teu sol interior brilhar e 

serás o primeiro a ser iluminado.



 

 A Festa junina do Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho, no ano de 2022 será 

denominada “LUZ”. Uma atividade pedagógica de reflexão social e ideologicamente alinhadacom a 

política pedagógica da escola quando se trata de preservação e respeito às questões culturais da 

nossa sociedade. 

  Organizada e desenvolvida pela comunidade escolar, onde o tema gerador LUZ será 

amplamente abordado nas atividades preparatórias, em conjunto com a realização da GINCANA 

ESCOLAR e o ano da esperança no CEF 03; 

 O Arraiá “LUZ” será realizado no dia 11 de Junho de 2022, a partir das 17 horas às 22h nas 

dependências do CEF 03 de sobradinho, localizado à quadra 06, área reservado Nº 02. 

Por ocasião da realização da “LUZ JUNINA ” será promovida uma Gincana Cultural com o 

objetivo de construir uma identidade cultural, valorização e respeito além de valorizar tradições 

juninas que serão homenageadas pelas equipes além de resgate das manifestações artísticas. 

Dos objetivos 

✓ Oportunizar aos estudantes do CEF 03 a construção 
da identidade cultural, através das manifestações culturais 
brasileiras, tradições e cultura popular. 
✓ Promover a integração, o sentimento de solidariedade, 
amizade, respeito e desenvolvimento do processo de 
organização grupal e cooperado; 
✓ Atender aos pressupostos do PPP (projeto político 
pedagógico) desta Unidade de Ensino no que se refere ao 
currículo, tendo como principio norteador a matriz cultural 
brasileira. 
✓ Relacionar a data comemorativa dos festejos juninos 
com a retomada das atividades da escola, após dois anos de 
afastamento por força da pandemia. 
 
 
 

Da organização e da formação das equipes 
 

 O São João LUZ será organizado por 

uma comissão constituída para coordenar todas as 

atividades preparatórias da festa bem como a 

realização do Arraiá e da Gincana Cultural; 

 As Equipes participantes da Gincana 

serão formadas por alunos de todas as turmas e dos 

turnos. 



 

 

 Serão formadas  06 (seis) ou 09 (nove) equipes no matutino e no vespertino, com 02 

(dois) ou 03 (três) professores orientadores em cada equipe. 

 Os professores orientadores receberão uma pontuação de 300 (trezentos) pontos pela 

participação; 

 As equipes adotarão um ou uma mascote e o nome da equipe, como referência de 

identificação; 

 As equipes serão responsáveis por toda organização, materiais e acessórios 

necessários ao cumprimento das provas e tarefas. 

 

Etapas de Realização  
 

Lançamento– início da discussão, aprovação do projeto e formação das equipes e 

entrega das provas da 1ª Etapa; 

Intervalo Cultural: apresentação das provas culturais; 

30/05: entrega da Prova do Balaio Junino; 

11/06 – Realização da Festa Junina LUZ; 

13/08 – Realização da ultima etapa e encerramento da gincana; 

17/08 – Passeio às Equipes vencedoras; 

Provas 

✓ Balaio: arrecadação  de ítens por cada turma; Cada item do balaio não cumprido terá um 

desconto de 15 pontos; 

✓ Sala Temática: As salas das equipes deverão ser ornamentadas de acordo com as 

características de cada equipe. (Bandeiras, pesquisas, painéis identificando aspectos 

culturais, sociais e esportivos, curiosidades, projetos, e etc.); Prova cumprida valendo 300 

(trezentos);ontos, com 100 (cem) pontos de bonificação para a melhor apresentaçãoda sala; 

✓ Prova da dança: Cada equipe escolherá um gênero musical livre e apresentará nos intervalos 

de acordo com o sorteio. Será avaliado figurinos, ritmos e originalidade coreográfica 

(intervalo cultural), valendo 200 (duzentos) pontos; 



 

✓ Confecção da bandeira da Equipe e elementos de identificação visual da equipe. Tarefa 

cumprida 100 (cem) pontos, e mais 200 (duzentos) pontos pela melhor produção visual; 

✓ Algumas atividades pedagógicas poderão ser consideradas na Gincana para efeito de 

pontuação. Inter classe, trabalhos pedagógicos, provas relâmpagos e outros; 

 

Organização 
 
Comissão de Infra estrutura: 
A comissão de infra estrutura terá com atribuições a responsabilidade pela montagem e 
desmontagem dos elementos da festa; transporte dos itens de apoio para as outras comissões. 
Instalação das redes (energia e hidráulica) que forem necessárias; distribuição e reposição de 
descartáveis (pratos, copos, guardanapos, talheres e etc.) durante o evento; 
 
Comissão de Decoração/ Divulgação; 

A comissão de decoração terá como atribuições a produção dos convites oficiais para todas as 
escolas, órgãos do GDF, convidados e parceiros; confecção da arte final do cartaz da festa e de 
todos os impressos, placas de identificação da festa; e divulgação do evento; 
 
Comissão Financeira: 

Comissão de finanças assegurará a todas as comissões os recursos necessários para o 
desenvolvimento dos trabalhos, organizar a prestação de contas da festa junina; confeccionar as 
fichas dos itens que serão comercializados; confeccionar os ingressos de acesso ( passaporte 
junino, pulseiras,) pedidos de patrocínio; 
 
Comissão Artística e Cultural; 

Comissão responsável pela organização das atrações artísticas, ensaios e organização das 
atividades culturais da festa; sonorização e apresentação, anúncios e divulgação no serviço de som 
da festa; 
 
Comissão de Apoio / Segurança; 

Estabelecer a escala de atendimento e funcionamento durante a festa pelos servidores de carreira 
de Assistência e de Magistério; limpeza e manutenção do espaço. Equipe de apoio na portaria 
econtratação de segurança do evento; ofícios a Secretaria de segurança. 
 

A organização da festa contará com as barracas 
 
✓ Barraca do Cachorro Quente: Formandos e professores do 9º ano; 

✓ Barraca dos Jogos (pescaria, Boca do caipira, Bingo): Professores dos 6º anos/servidores; 

✓ Barraca dos Doces (Canjica, arroz doce, doces, Maçã do amor, etc.: Professores dos 

7º anos e servidores); 

✓ Barraca do Churrasco (carne, lingüiça, Frango e Salsichão, jantinha): 

professores e servidores; 

✓ Barraca da Galinhada e Caldos 



 

✓ Barraca das bebidas: professores e dos 8º anos e servidores; 

✓ Bazar Chique (Professores e servidores); 

✓ Caixa Central (professores e servidores) Comissão financeira; 

✓ Espaço Verde (parceiros SOFAM, Projeto árvore acadêmico;) 

✓ Palco Artístico; (professores, alunos, servidores); 

Atuação dos professores, servidores e monitores e esv; 
 

Toda a equipe do CEF 03 de sobradinho atuará na Festa Junina por escala para que todos 
possam contribuir, sendo distribuídos pelas comissões desde a confecção até a atuação na festa. 

Os professores, servidores e monitores que atuarem na festa junina receberão um Premio 
de participação.  

12.3 PIC – PROJETO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA 
 

“A educação é um processo de vida, não uma preparação para a vida presente, tão real evital 
para o aluno como o que ele vive em casa, bairro ou nos pátios”. 

Dewey 
      O Projeto de Iniciação Científica (PIC) do CEF 03 de Sobradinho-DF vem ao encontro do 

Projeto do Laboratório Centro de Pesquisa Guimarães Rosa para o Ensino Fundamental.Está 

(sendo) embasado nos objetivos do Projeto Árvore – Agenda 21 que estimula o desenvolvimento 

ecológico Integral (sustentável), 

propondo também mais uma forma de pensar a ciência, sendo uma importante estratégia para o 

desenvolvimento de habilidades e competências na construção dos conhecimentos dos alunos. 

     A proposta é colocar os alunos em contato com o método científico e produzir um 

conhecimento mais fortalecido e com isso permitir que o educando aprenda a fazer relatórios, 

observando os experimentos. A iniciação científica possibilita aos estudantes passar por um 

processo de aprendizado focado no pensamento científico. 

Objetivos 
 

✓ Viabilizar a preparação do educando com a finalidade de realizar raciocínios

 rápidos e precisos, além de manter a calma nas várias situações adversas; 

✓ Colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, visando 

um aumento na qualidade do ensino científico; 

✓ Garantir a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos relacionados à teórica com prática no ensino de cada disciplina; 

✓ Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte 

integrante e agente de transformação do mundo em que vive; 

✓ Discutir questões ligadas às ações de sustentabilidade para o planeta. 

Justificativa 



 

 
O ato educativo do ensino de Ciências da Natureza orbita em torno de “Situações de 

aprendizagem”, com o foco em questões mobilizadoras que possibilitam a aproximação gradativa 

dos estudantes aos conhecimentos, aos procedimentos, aos principais processos e práticas 

científicas, como ações investigativas fundadas em problematizações, levantamento de hipóteses, 

experimentações, análises de dados e conclusões, promovendo a iniciação científica. (Currículo 

em Movimento) 

Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996: disciplina a educação escolar que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional vem endossar todo o nosso projeto, pois a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na via familiar, nasunidades de ensino e pesquisa, nas atividades 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A educação escolar deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social. 

Art3° II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber; 

Art4° V – acesso aos níveis elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; 

Metodologia 

 
 Com intuito de estimular os nossos alunos no desenvolvimento da compreensão do que é 

um trabalho científico, os alunos do Ensino Fundamental II do CEF 03 de Sobradinho- DF 

elaboram trabalhos em todas as áreas do conhecimento no nosso PIC (Projeto de Iniciação 

Científica); 

Os alunos apresentam os temas que serão avaliados por uma banca de professores. 

Periodicidade 

A culminância ocorrerá em dois (02) dias, sendo que no primeiro momento acontece a 

montagem e no segundo, a exposição dos experimentos para a comunidade escolar e para a banca 

julgadora. 

Avaliação 
 

Será realizada pela banca de professores através de fichas de observação. 
 
 
 
 
 
 
 



 

12.4 SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 
 
Responsáveis 

Orientação, supervisão, coordenadores e professores. 

Justificativa 

A Semana de Educação para a Vida, prevista no calendário escolar, é um momento em que toda a 

comunidade escolar estará envolvida e participando de discussões sobre: violência, drogas, 

preservação do meio ambiente, preservação do patrimônio, família - temas que são importantes 

para a formação de uma sociedade mais ética, harmoniosa e cidadã. 

 

Objetivo geral 

Proporcionar situações dentro do ambiente escolar, nas quais temas como violência, drogas, 

família, preservação do meio ambiente e do patrimônio sejam abordados e discutidos com a 

participação de toda comunidade escolar. 

 

Objetivos específicos 

Permitir uma maior interação entre a família e a escola; 

Esclarecer a importância de se discutir temas que estejam relacionados ao contexto escolar e que 

possam influenciar no desempenho do processo de aprendizagem. 

 

Ações 

 Selecionar textos diferenciados e interessantes que tratem dos temas citadosanteriormente; 

 Promover oficinas de artesanato, teatro e jogos, envolvendo os alunos e suas famílias; 

Realizar exposições de trabalhos confeccionados nas oficinas com a participação de alunos, pais 

e professores. 

Estrutura e funcionamento 

Este projeto será planejado em conjunto pela direção escolar, coordenação e orientação 

educacional, com a intenção de proporcionar as condições necessárias para a realização das 

atividades propostas. 

Durante a Semana de Educação para a Vida, as atividades pedagógicas regulares sofrerão 

algumas alterações nos horários para garantir a participação de toda comunidade escolar. 

 

Público-alvo Pais, alunos, professores, servidores, enfim, toda a comunidade escolar. 

 

Recursos humanos 

Palestrantes, Profissionais capacitados para as oficinas (professores, pais, alunos ou alguém da 

comunidade). 



 

Recursos materiais 

Projetor, Vídeos, Filmes, Data Show, Materiais específicos para as oficinas, Computadores,  

Wi-fi. 

Avaliação 

A avaliação deverá funcionar como uma constante ação questionadora e reflexiva sobre os 

temas abordados mas salas de aulas. 

 
 
12.5 QUADRILÁTERO CULTURAL 
 

Professores Orientadores: Francisco Marcílio Marreiros Filho; Wagner Santos Sabino e Antônio 

Carlos Azevedo Caetano. 

Responsáveis: Todos os estudantes 
 

Previsto no calendário escolar, o Quadrilátero Cultural é a oportunidade de um envolvimento 

maior entre escola e comunidade, havendo a possibilidade, tanto de professores, quanto de 

profissionais da própria comunidade, desenvolver ações culturais e científicas voltadas aos alunos 

e ao público em geral, destacando e valorizando a cultura local, como: oficinas de danças, meio 

ambiente, artesanato, turismo, etc. 

 
Justificativa 

São poucas as possibilidades de contato dos alunos com ações, mesmo que estas sejam 

desenvolvidas na cidade, que contemplem um maior envolvimento com suas realidades, fazendo- 

se necessário a articulação entre setores da sociedade civil que desenvolvem ações nestas áreas 

e a sua integração com a escola/alunos, por exemplo, mostrando as possibilidades de 

desenvolvimento no âmbito cultural e científico. O mesmo contato é necessário quando falamos da 

temática cultural, por exemplo, tornando-se um referencial o Quadrilátero Cultural, pois é uma 

oportunidade tanto para os alunos quanto para a comunidade, de receberem instrução e 

conhecimento sobre temáticas referentes ao seu dia a dia, de sua comunidade e da sua Identidade 

cultural. 

 

Objetivo geral 
Identificar se a nossa Comunidade Escolar e o próprio Distrito Federal já possuem uma 

identidade cultural, apesar do pouco tempo de existência em relação às outras unidades da 

federação. 

 
Objetivos específicos 
 
✓ Integrar a comunidade do entorno com as ações da escola. 



 

 

✓ Envolver profissionais de setores diferentes da área educacional, científica, ambiental, social 

e cultural com a finalidade de orientar e colaborar com o desenvolvimento socioeducacional. 

✓ Melhorar o desenvolvimento socioeducacional. 

 
Metodologia 

O Quadrilátero Cultural já faz parte do calendário escolar, com o envolvimento de todos os 

professores. Para a realização de suas ações se faz necessário o requerimento de materiais, a 

divulgação e o envolvimento dos alunos em suas respectivas oficinas e atividades, além da busca 

de parceiros para desenvolverem ações referentes às temáticas voltadas às necessidades locais. 

 

Público-alvo 

O Quadrilátero Cultural atende além do público regularmente matriculado, professores, pais 

e comunidade em geral, oportunizando oficinas, palestras, apresentações culturais e exposições, 

ações estas desenvolvidas ao longo de uma semana. 

 

Voluntários 

Atores da sociedade civil organizada,instituições ligadas ao meio ambiente, ao turismo, à 

cultura; artesãos, pais de alunos, professores e equipe pedagógica. 

 

Cronograma 

O Quadrilátero Cultural acontece de segunda a sábado, de acordo com o calendário letivo 

do ano vigente, portanto as atividades e ações são desenvolvidas dentro deste espaço de tempo. 

 

Recursos financeiros 

As despesas são referentes à transporte, alimentação dos parceiros (oficineiros e 

palestrantes) oriundos de outros centros urbanos, além das despesas com materiais de oficinas, 

tanto dos parceiros externos quanto de oficineiros locais. 

 

Considerações finais 

O Quadrilátero Cultural é uma ação prevista no calendário escolar, portanto revisitado a cada 

novo ano, com possibilidade de inserção de novas oficinas, palestras sob novos enfoques e 

temáticas diversas, sempre de acordo com as parcerias envolvidas e interesses contemporâneos. 

 

 

 

 



 

 

 

12.6 NA TRILHA DO JEQUITIBÁ (GEORROTAS) 
 
Professor Orientador: ARNULFO GOMES (COORDENADOR) 
 

Preocupados com o fenômeno de degradação do Cerrado (restam apenas 20% do total 

original) e com as políticas de conservação ambiental desenvolvidas pelo governo, temos como 

finalidade conscientizar os alunos da rede pública de ensino da importância da conservação e 

preservação ambiental. Informando os jovens, os tornamos difusores da necessidade da 

proteção dos recursos naturais. Portanto, “Na trilha do Jequitibá” não é um simples passeio. É 

uma pequena contribuição para o ingresso do aluno nos movimentos pró-natureza, que dizem 

respeito à sua própria sobrevivência e das próximas gerações. 

 

Objetivo geral 

Com o propósito de incluir a questão ambiental na escola, utilizamos a trilha ecológica 

a fim de sensibilizar o aluno quanto à destruição de matas e as consequências para a qualidade 

de vida da população. A escassez de água, poluição dos recursos hídricos, erosão, lixo urbano 

etc., são causas da má utilização dos recursos naturais; por isso, é imprescindível a formação 

de agentes divulgadores de conservação ambiental, com proposta de preservação de reservas 

naturais, fundamentais à nossa sobrevivência. 

  

I. Objetivos específicos 

         Nesta etapa os alunos conhecem os principais aspectos e utilidade das matas ciliares e 

de galeria, as quais se encontram inseridas na vegetação local (Cerrado). Entre outros 

conceitos podemos destacar o “corredor ecológico” fundamental para cadeia alimentar e 

continuidade da diversidade de espécies ao longo do trecho apresentado. 

 

II. Prejuízos à fauna, flora e ao homem 
Os alunos observam a interferência humana na região e as consequências (erosão, 

assoreamento etc.), compreendendo que a exploração irracional dos recursos naturais gera 

prejuízos indesejados pela população local. 

III. O uso racional 
Nesta etapa final, os alunos questionam o papel do estado frente aos problemas 

ambientais. As ações efetivas, projetos viáveis e inteligentes de exploração dos recursos da 

nossa região, são estudados pelos jovens, que mais tarde construirão conceitos e alternativas 

quanto ao uso racional das reservas naturais. 

 



 

IV      A trilha 
 

A trilha é feita com acompanhamento do guarda florestal e tem duração aproximada de 

90 minutos, com três paradas: 

– Parada da Água: abordando temas relacionados à crise mundial dos recursos hídricos, 

abordando os problemas locais (como o caso do ribeirão Sobradinho). 

– Parada do Jequitibá: é feito um breve histórico do local, aspectos básicos da árvore que leva 

o nome do parque, a manutenção do mesmo, reflorestamento e outros temas, como o uso de 

drogas e seus malefícios etc. 

– Parada do Jequitibá Rei: sendo a maior árvore do local - a parada serve para reflexão 

contemplativa da exuberância da natureza. Durante a trilha a guarda florestal explica a 

formação das espécies, responde às perguntas dos alunos e encerram com uma mensagem 

que remete ao tema do meio ambiente como um assunto sério e de máxima urgência para o 

bem estar da própria humanidade. 

 
 
12.7 ÁRVORE DIGITAL - Estudante Conectado 

Projeto de Inclusão digital/ Redes Sociais Apresentação 

 
É fato que a atual geração já nasceu totalmente conectada à Internet. Portanto, estamos 

falando de jovens que passam horas e horas jogando, publicando fotos e vídeos nas redes 

sociais, ouvindo música, compartilhando notícias etc. 

Diante dessa alta conectividade, os professores podem pensar que cada vez se torna 

mais difícil manter a atenção dos alunos nas aulas. Porém, um educador atualizado com esse 

mundo on-line, certamente, vai saber utilizar as ferramentas digitais em benefício da educação, 

desenvolvendo metodologias que estimulem e engajem os estudantes. 

As ferramentas tecnológicas auxiliam o professor na preparação das atividades e 

estimulam os alunos a se socializarem com os colegas, além de levá-los a buscar novos 

conhecimentos. 

Não se pode desviar da educação digital, é fundamental que ela seja utilizada a favor 

da aprendizagem. Por isso, o ideal é que, em vez de reclamar do uso dos celulares na sala de 

aula, os professores passem a empregá-los para introduzir novos valores. 

Com parte dos recursos oriundos do Programa EDUCAÇÃO CONECTADA do Ministério 

da Educação, nossa escola em parceria com a APM (Associação de Pais e Mestres) tem 

gerenciado e disponibilizado o sinal de internet a todos os alunos que solicitarem através dos 

Vouchers de acesso. 

Há alguns anos, a importância da educação digital não era reconhecida. Mas esse 

tempo já passou. Hoje em dia, sabe-se que a tecnologia tem promovido diferentes tipos de 

aprendizado no contexto acadêmico, educacional, organizacional e, até mesmo, para o 



 

desenvolvimento pessoal. É fato que todos se beneficiam da transformação digital. 

Vivemos, hoje, em uma era digital, e as informações são recebidas em velocidade 

espantosa. Por isso, é extremamente necessário que se dê a devida atenção a esse novo tipo 

de educação para garantir que os jovens não sejam adultos desinformados e confusos no 

futuro. 

Objetivos 
 

✓ Tornar as aulas mais atraentes e inovadoras: quando ampliamos as possibilidades para 

os professores e alunos, as aulas, certamente, ficam mais significativas e motivadoras; 

Contribuir para a diminuição da evasão escolar: esse tipo de educação personalizada 

auxilia os alunos com facilidades ou dificuldades de aprendizagem, despertando o 

interesse deles; 

✓ Aprimorar a qualidade da educação: formando educadores e auxiliando-os a descobrir 

novas estratégias para aperfeiçoar o processo educacional e proporcionar novas 

metodologias e caminhos para o ensino e a aprendizagem; 

✓ Auxiliar na melhoria do desempenho: aumentando a produtividade na lição de casa e 

ampliando a sala de aula para fora do ambiente escolar. 

✓ Aproximar os alunos aos novos recursos tecnológicos ensiná-los a fazerem bom uso 

deles e através dessas tecnologias trabalhar os conteúdos das disciplinas de forma 

interativa e prática. 

✓ Expandir o acesso à informação. 

 

Estrutura 

✓ Ferramentas de uso pessoal (celulares, notebooks, tablets, e etc.) com sinal liberado; 

✓ Equipamentos de uso coletivo: biblioteca informatizada dotada de 15 computadores 

conectados à internet, disponíveis para os estudantes; 

 

Conclusão 
 

A inclusão e a educação digital na aprendizagem já não são mais questão de escolha. 

Afinal, o uso das novas tecnologias já faz parte da vida dessas novas gerações fora da sala de 

aula. Por isso, a sua aplicação em benefício do ensino é um caminho fundamental para 

aumentar o dinamismo das aulas. 

Dessa forma, é essencial que os professores saibam integrar as novas formas de 

ensinar e aprender ao currículo escolar. Além de estarmos conectados com o mundo e inserir 

nossa escola nas redes sociais. 

 
 



 

12.8 PROJETO DE LEITURA/BIBLIOTECA – EM OUTRAS PALAVRAS 
 

Profissionais responsáveis 

Prof.ª Carine  Lemos  

Prof.ª Jeanne Gomes  

Prof.ª Sonali Mendes 

Estagiário Guilherme 

Público-alvo 

Todos (as) os estudantes do CEF03 de Sobradinho ao longo do ano de 2022. 

Introdução 

O Projeto de Leitura Em outras palavras nasceu no contexto da pandemia da Covid19, em 

que o trabalho remoto se tornou uma via em consolidação das aprendizagens a escola pública do 

Distrito Federal, lastreada na Portaria Nº 133, de 03/06/2020. 

Dentre as competências mais relevantes para que se possa inserir numa sociedade letrada, 

destaca-se a competência leitora. 

Se a escola fundamental consegue desenvolvê-la a contento, as aprendizagens de todos os 

componentes curriculares alcançam êxito e o estudante avança com mais segurança para o ensino 

médio. 

Nesse horizonte, é igualmente relevante sublinhar a conquista da Base Nacional Comum 

Curricular que é uma política destinada a orientar formulação de currículos e propostas pedagógicas 

escolares entre outras diretrizes educacionais a ser seguida por todas as escolas públicas e 

privadas de Educação Básica do país. 

Com a retomada das aulas presenciais em 2022, ainda com a adoção das medidas de 

segurança previstas para a contenção de transmissão do covid-19 e, com a mudança parcial da 

equipe da biblioteca, delineia- se para este ano, a construção de novas estratégias para o incentivoà 

leitura, bem como novos projetos de promoção do espaço da biblioteca, como local de difusão 

cultural, em parceria com as demais instancias escolares. 

Justificativa 

Após praticamente dois anos de reclusão e de contato com o mundo exterior mediado pelo 

virtual, inclusive para os estudos, faz-se necessário o resgate de espaços, como o da biblioteca 

escolar, promovendo a socialização, o incentivo à leitura e, de forma indireta, mas não menos 

importante, o auxílio na recuperação das aprendizagens defasadas, devido à pandemia, que gerou 

prejuízos incalculáveis aos nossos estudantes. 

Um dos descritores fundamentais da Língua Portuguesa consiste na habilidade de inferir 

informações implícitas e explícitas nos textos (de gêneros diversos). É indiscutível que, o domínio 



 

dessa habilidade contribui para o êxito em todas as disciplinas e, sobretudo, colabora para a 

formação da capacidade de gerir a própria aprendizagem, estudando com autonomia, 

compreendendo as informações lidas em qualquer plataforma, sejam físicas ou virtuais. 

Portanto fomentar o gosto e o hábito da leitura nunca foi tão imprescindível. 

Objetivos Gerais: 

✓ Formar mais leitores (as) competentes no CEF 03 de Sobradinho; 

✓ Melhorar o desempenho dos estudantes em todos os componentes curriculares, 

devido a melhoria na habilidade de inferência; 

✓ Contribuir para a melhoria do IDEB da escola; 

✓ Integrar o projeto ÀRVORE e com o QUADRILÁTERO CULTURAL às atividades da 

Biblioteca. 

Objetivos Específicos: 

✓ Organizar e distribuir os Livros Didáticos, fazendo o controle mediante recibo e 

orientando sobre os cuidados para a conservação do LD; 

✓ Organizar a reserva técnica dos Livros Didáticos; 

✓ Organizar o espaço físico da biblioteca, tornando-o mais acolhedor e funcional; 

✓ Catalogar e conhecer as obras do acervo; 

✓ Promover Quizz e outras atividades pedagógicas, em parceria com os 

professores regentes sobre as obras trabalhadas em sala de aula; 

✓ Promover atividades culturais na biblioteca em parceria com o projeto ÁR VORE; 

✓ Conhecer e sugerir obras aos estudantes de acordo com as suas preferências e 

propor novas experiências literárias; 

✓ Sugerir por meio de murais, aplicativos, plataformas e rede sociais, títulos para 

leitura; 

✓ Criar um grupo de leitores com os estudantes para experiências diversas com a 

leitura (grupos de conversa, leitura compartilhada, contação de história, saraus, 

crítica literária e produção de releituras e ensaios, bem como de textos autorais); 

tanto presencial ou por meio do Google Sala de Aula; 

✓ Proporcionar nos momentos de intervalo, um cantinho para que os estudantes possam 

ler; 

✓ Controlar o empréstimo e devolução de livros; 

✓ Receber e auxiliar os estudantes que estiverem realizando pesquisas e/ou 

trabalhos escolares na Biblioteca; 

✓ Auxiliar os professores regentes com a divulgação de acervo que possa 

contribuir para os seus planejamentos pedagógicos; 

✓ Buscar recursos para a melhoria física do ambiente (mobiliário, acessórios, materiais 



 

paraos eventos culturais); 

✓ Buscar parcerias com escritores do DF, que possam vir à escola para conversar 

com os estudantes sobre as suas obras e sobre o fazer literário; 

✓ Contribuir com os demais projetos escolares, promovendo a exposição de 

trabalhos dos estudantes; 

✓ Realizar a compra dos livros na Feira do Livro de Brasília e fazer a prestação de 

contas do recurso destinado; 

✓ Acompanhar os estudantes à FELIB; 

✓ Encaminhar na UE as demandas das instâncias às quais se subordinam as 

Bibliotecas na SEDF; 

✓ Promover o concurso para a escolha do novo nome da Biblioteca escolar, por 

ocasião do aniversário de 50 anos do CEF 03, em parceria com a direção escolar. 

✓ Realizar uma Feira do Livro com os estudantes no 2º semestre. 

Recursos Materiais 

✓ Além do acervo bibliográfico, 

✓ Computadores, impressoras e internet para o controle do acervo e elaboração de atividades   

e oficinas; 

✓ Recursos para os eventos culturais; 

✓ Premiação para os estudantes que se destaquem como leitores a cada bimestre; 

✓ Materiais para os murais e outros 

suportes. Humanos 

✓ No momento contamos com três professoras readaptadas e um estagiário, porém uma 

das professoras está em processo de aposentadoria, portanto necessitamos muito, de 

pelo menos de mais um professor em cada turno, para que a demanda seja atendida a 

contento. 

Desdobramentos possíveis do Projeto Em Outras Palavras 

✓ Projetos interventivos; 

✓ Clube do Livro entre servidores da escola; 

✓ Eventos culturais, envolvendo toda a comunidade escolar; 

✓ Descoberta de possíveis escritores. 

 

Avaliação 

A avaliação será contínua, por meio do engajamento dos estudantes nas atividades 

propostas e após cada ação, através das falas dos envolvidos e, principalmente. no alcance 

da melhoria no nível de leitura proficiente, evidenciado pelos professores regentes. 

 



 

 
 

12.9  PROJETO “CONSTRUINDO O PRESENTE” 
 
Apresentação 

A formação de sujeitos ativos e co-responsáveis pelo próprio processo de ensino é um dos 

grandes desafios da escola e objetivo principal do projeto. As ações do “Construindo o Presente” 

terão por base a interpretação da frase de Lewis Carroll em Alice no País da Maravilhas: "Se você 

não sabe para onde ir, qualquer caminho serve". 

Objetivo geral 

Despertar o interesse para os assuntos relacionados à escola e trabalhar a autonomia do 

estudante a fim de que possa torna-se participante ativo em seu processo de ensino e 

aprendizagem através do conhecimento e reconhecimento de suas fragilidades e potencialidades. 

 

Objetivos específicos 
 
✓ acompanhar o estudante em sua trajetória escolar incentivando-o a superar suas 

fragilidades; 

✓ aumentar o envolvimento do estudante com o processo de aprendizagem; 

✓ estabelecer metas, planos, projetos e sonhos; 

✓ construir coletivamente soluções para os principais problemas enfrentados em sala: 

indisciplina, desinteresse, desrespeito, falta de empatia, entre outros. 

 
Público-alvo 
Toda a comunidade escolar do CEF 3; 

Procedimentos (para pais): 
Lidando com a adolescência 
 

Procedimentos (para professores): 
Você é importante o ano inteiro (mural - caixa de recadinhos) 
 
6ºs anos 
 
✓ Corpo em Transição (menstruação, TPM, puberdade, hormônio, HPV, sentimentos 

(oscilação de humor, higiene pessoal). 
 

✓ Você é importante o ano inteiro (campanhas anuais, mural, caixa de perguntas) 
 
✓ Enfrentamento ao bullying (2º bimestre); 

 
✓ Avaliação diagnóstico: levantamento do nível de alfabetização, interpretação e produção de 

texto dos estudantes; 
 
✓ Debates/ rodas de conversas sobre: 

 



 

o importância dos ciclos para aprendizagens; 
 

o corpo e sexualidade; 
 

o democracia e cidadania - através da escolha do representante de turma; 
 

o importância e necessidade da disciplina - uso de imagens (fotos e filmes). 
 

7ºs anos 
 
✓ Corpo em Transição (menstruação, TPM, puberdade, hormônio, HPV, sentimentos 

(oscilação de humor, higiene pessoal). 
 
✓ Enfrentamento ao bullying (2º bimestre) 

 
✓ Você é importante o ano inteiro (campanhas anuais, mural, caixa de perguntas) 

 
✓ Debates/ rodas de conversas sobre: 

 
o importância dos ciclos para aprendizagens e retenção; 

 
o democracia e cidadania - através da escolha do representante de turma; 

 
o importância e necessidade da disciplina - uso de imagens (fotos e filmes). 

 

8ºs anos 
 
✓ Você é importante o ano inteiro (campanhas anuais, mural, caixa de perguntas) 

 
✓ Enfrentamento ao bullying (2º bimestre) 

 
✓ Meu corpo: Sexismo, quem perde com isso? (gênero, O silêncio dos homens); 

 
✓ Debates/ rodas de conversas sobre: 

 
o importância dos ciclos para aprendizagens; 

 
o democracia e cidadania - através da escolha do representante de turma e participação 

no Grêmio estudantil; 
 

o importância e necessidade da disciplina - uso de imagens (fotos e filmes); 
 

o Valorização da mulher - AME; 
 

9ºs anos 
 
✓ Avaliação Diagnóstica: Levantamento do nível de alfabetização, interpretação e produção de 

texto dos estudantes; matemática; 
 
✓ Você é importante o ano inteiro (campanhas anuais, mural, caixa de perguntas) 

 
✓ Enfrentamento ao bullying (2º bimestre); 

 



 

✓ Construção do Projeto de vida (Onde estou? Aonde quero chegar? O que preciso para 

chegar lá? Formatura e Ensino Médio: SESI, IFB, CEM 01; CEP Saúde Planaltina); 

✓ Debates/ rodas de conversas sobre: 
 

o importância dos ciclos para aprendizagens e retenção; 
 

o democracia e cidadania - através da escolha do representante de turma e participação 
no Grêmio estudantil; 

 

o importância e necessidade da disciplina - uso de imagens (fotos e filmes); 
 
✓ - Valorização da mulher - AME; 

 

Recursos: 
 
✓ Espaço: pátio, sala de aula, auditório; 

 
✓ Tempos: aulas de PD ou cedidas pelos professores conselheiros; Conselhos de Classe, 

reuniões de pais, professores e equipe pedagógica, momentos de interação; 

✓ Pessoal: Orientadoras educacionais; equipe diretiva e pedagógica; professores regentes, 

pais e estudantes; Recursos materiais: TV, computador, papel, cartolina, pincéis, lápis, cola, 

fita adesiva, canetinhas, revistas e outros. 

 
Cronograma e execução: 
 
A atividade será realizada durante todo o ano letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13.  PROGRAMAÇÃO DOS 50 ANOS DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DE 

SOBRADINHO 

 

✓ Plantio de 50 mudas de ipês em frente a escola ( Projeto Se essa rua fosse minha); 

✓ Galeria dos Ex-diretores; 

✓ Projeto da Semana Acadêmica; (setembro) 

✓ Placa comemorativa; (Novembro) 

✓ Lancamento so Selo Comemorativo; (março) 

✓ Confraternização da Educação ( Outubro); 

✓ Sessão Solene da Camara Legislativa; 

✓ Concurso de Redação; 

✓ Capsula do Tempo; (cartas para o futuro); A proposta da campanha é reunir cartas 

(manuscritas ou digitadas), fotografias e outros documentos em uma caixa, que será 

enterrada e reaberta daqui a ????? anos. 

✓ Livro em Homengem aos 50 anos; 

✓ Mostras, debates e palestras; 

✓ Brindes: Chaveiros, flamulas; Camisetas; Certificados; 

 

13. CONCURSO DE REDAÇÃO 50 ANOS 
 

O Centro de ensino Fundamental 03 de Sobradinho, tendo em vista as comemorações dos 50 

anos da instituição, torna público a realização do Concurso de Redação com o tema "O CEF 03 e 

a minha comunidade", destinado a selecionar textos escritos por estudantes regularmente 

matriculados na rede pública de ensino de Sobradinho, nos termos deste edital. 

 

Objetivo 

O Concurso de Redação é direcionado a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental das 

escolas públicas, com as finalidades de comemorar os 50 anos da instituição, estimular a escrita 

dos alunos e aproximar a escola da comunidade da qual faz parte. 



 

 

Normas básicas 

 

o O concurso será coordenado por Comissão Organizadora designada pelo 

Departamento de Linguagem do CEF 03 de Sobradinho. 

 

o O texto apresentado deve ser um artigo de opinião, em prosa, contemplando o tema 

proposto. 

 

o  A redação deverá ser inscrita sob pseudônimo. 

 

o O texto poderá ser inscrito nos modos manuscrito ou digitado, e deve ser apresentado 

na folha padrão do concurso (anexo 2 deste edital). 

 

✓ A redação deverá ser elaborada pelo próprio aluno, em sala de aula e sob a supervisão de 

professor. 

 

Cronograma do concurso 
 
✓ Divulgação do concurso nas escolas: de 03/06 a 23/08/2022  

✓ Inscrições e entrega do texto: até 30/08/2022. 

Inscrição e entrega dos textos 

✓ A inscrição é gratuita e consta da entrega física da redação e da ficha de inscrição (anexo 1 

deste edital). 

✓ A redação e a ficha de inscrição devidamente preenchida serão entregues à 

Diretoria/Coordenadoria da escola, mediante recibo. 

✓  

Julgamento 

✓ A Comissão Organizadora estabelecerá os procedimentos adequados para a leitura e 

seleção dos textos, envolvendo profissionais capacitados para tal. 

✓ Os textos inscritos serão submetidos aos seguintes critérios de avaliação: 

 

Premiação 

✓ Serão premiados com um tablet os autores dos melhores textos e seus respectivos 

professores orientadores, em um total de 6 (seis) tablets, a saber: 

✓ Um para o 1º lugar para aluno do CEF 03 de Sobradinho e seu respectivo professor; 

✓ Um para o 1º lugar para aluno da rede pública de Sobradinho e seu respectivo professor;



 

✓ Serão, também, selecionados os melhores textos dos alunos, que comporão um livro de 

homenagem aos 50 anos do CEF 03 , em formato ebook, cujo lançamento ocorrerá no 

dia das cerimônias de premiação. 

 

Disposições gerais 

✓ A inscrição no concurso de que trata o presente regulamento constitui-se em instrumento de 

plena aceitação por parte do concorrente das normas estabelecidas neste edital. 

o Serão desclassificados os trabalhos que: 

✓ não se adequarem ao tema e às especificações deste regulamento; 

✓ forem realizados fora do formulário padrão ou 3) forem entregues sem a ficha de identificação. 

o Os contatos para tratar do concurso poderão ser pelo e-mail. 

o Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 

 

Comissão 50 anos 

1. Professor Robson de Paiva Salazar - Diretor 
2. Professora Tânia Alves Rodrigues – Ex professora; 
3. Professora Alice Bittencourt – Ex Professora; 
4. Marilene Pereira – Ex Servidora Carreira Assistência; 
5. Davi Ribeiro de Freitas - Estudante: 9º Ano; 
6. Professor Antonio Carlos Azevedo Caetano – Comunidade Escolar 
7. Noemy Rodrigues Santiago – Servidora da Carreira de Assistência; 
8. Professora Jeanne Gomes Pereira Lima; 
9. Professora Marjany Santos da Silva; 
10. Professora Lenice Aparecida Gonçalo; 
11. Maria Monica Costa Souto – Comunidade Escolar; 
12. Sarah Gomes – Ex Aluna; 
13. Marcio William de Sousa – Servidor da Carreira de Assistência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sobradinho, 2022. 50 Anos do CEF 03 de Sobradinho



 

 
 

14.  ORGANOGRAMA PROJETO ÁRVORE ACADEMICO   
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