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APRESENTAÇÃO 

 

Processo de Construção 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia vem sendo 

construído a partir da evolução da prática de ensino-aprendizagem frente aos desafios impostos pelo 

desenvolvimento da sociedade moderna como um todo sem que se descuide dos aspectos regionais e locais que 

cerceam e dão voz e vida a comunidade a qual a escola se insere.  

As recentes mudanças advindas da impactante crise de saúde pública mundial atrelada a COVID-19 ainda 

permeam a base do trabalho educacional no que tange a situação socioeconômica das famílias atendidas, a atual 

situação das relações humanas, observadas no ainda incompleto  período pós pandêmico, a defasagem das 

aprendizagens acumuladas nestes período e a necessidade do acolhimento emocional tão complexo e pouco 

exercitado durante os ultimos anos letivos. 

Assim se fez/faz necessária uma ótica diferente para o ambiente escolar que consiga acolher estas demandas 

e ainda assim oferecer um ensino de qualidade que abrace as necessidades humanas em primeiro plano e que 

forneça subsídios cognitivos e atitudinais à comunidade com o foco no desenvolvimento e autonomia dos nossos 

estudantes e seus familiares após experimentar o espaço escolar como ambiente deconvívio e aprendizado. 

Desta maneira o presente Projeto Político Pedagógico (PPP) se apresenta em constante construção, evolução 

e avaliação em prol das necessidades da comunidade e dos estudantes com o presente foco na recomposição das 

aprendizagens e num ajuste do trabalho que atenda a todos os aspectos citados. 

 

Dados de Identificação da U.E. 

 

 O CEF 07 de ceilândia atua com um público amalgamado. Possuímos os alunos do ensino regular da rede 

pública, atendemos alunos ENEE’s (Estudante com Necessidades Educacionais Específicas), alunos com 

deficiência auditiva e alunos com transtornos em geral. 

 Isto posto, temos por característica principal o ensino inclusivo que abarca todo o alunado e suas 

necessidades, fomentando assim uma escola que se renova e recicla seus métodos a cada oportunidade visando 

sempre melhorar o processo de ensino-aprendizagem com vistas à educação para a vida, transmitindo valores e 

princípios fundamentais a formação de uma sociedade mais justa, inclusiva e humana. 

 

- Dados da UE: 

 

Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia – SEE/CRE Ceiândia 

Endereço: EQNM 5/7, área especial, Ceilândia Sul – DF 

Fone: 3901-3725 

Email: cef07.ceilandia@edu.se.df.gov.br 

 

Sujeitos Participantes 

 

 Dentre os sujeitos particiantes da comunidade escolar temos o nosso grupo que conta com 65 servidores 

apenas da carreira magistério, inclusos neste número contamos ainda com servidores alocados na gestão da escola, 

salas de recursos generalista e específica, intérpretes de LIBRAS e servidores da orientação educacional. Da 

carreira assistência temos mais 7 servidores distribuídos entre administrativo, psicólogo educacional e áreas de 

apoio. 

 Como já adiantado, temos em nosso corpo discente aproximadamente 829 alunos matriculados, estes estão 

divididos em classes regulares, bilíngues mediadas e especial. 

 Das nossas equipes, contamos também com um psicólogo escolar, uma pedagoga atuante no Serviço 

Especilizado de Atendimento ao Aluno (SEAA) e duas servidoras no Serviço de Orientação Educacional (SOE). 

 Contamos ainda com duas salas de recursos, uma sala generalista para os alunos ENEE, com duas servidoras 

e também uma sala de recursos específica para D.A. para os estudantes surdos da UE. 

 

Instrumentos/procedimentos que promoveram a participação da comunidade escolar 

 

mailto:cef07.ceilandia@edu.se.df.gov.br
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 Quanto às estratégias para fomentar a participação da comunidade escolar na UE, podemos elencar o contato 

frequente com as famílias por meio telefônico a fim de por os responsáveis a par das demandas geradas pelo 

cotidiano escolar, mais especificamente quanto a parte disciplinar dos alunos. Temos como parte da comunicação, 

nossos grupos de WhatsApp para avisos e repassar o necessário sobre o andamento da escola e demais informações. 

Estas estratégias são utilizadas para manter contato mais facilmente com os pais e receber as demandas e dúvidas, 

ampliando os canais de atendimento para além do telefone da escola.  

Temos ainda o canal do Istagram no qual mostramos um pouco do dia a dia da escola enaltecendo o trabalho 

dos nossos profissionais e o sucesso e evolução dos nossos estudantes. 

 Dos intrumentos e procedimentos para promover a participação da comunidade temos o conselho escolar, 

que se encontra em fase final de escolha, e grêmio estudantil, ambos os órgãos colegiados capazes de dar voz e 

importância aos anseios da comunidade como um todo, tendo na escola um ambiente seguro para o aprendizado, 

debate e crescimento da consciência social de pertencimento.  

 Sobre o engajamento dos pais, colhemos ao longo desse ano de 2021-2022 as devolutivas de reuniões feitas 

com a comunidade, tanto para tratar de assuntos disciplinares quanto para por os responsáveis a par dos resultados 

obtidos, no presente momento, até o 1º bimestre, tivemos também experiências com reagrupamento como início 

do trabalho e oficinas com temas transversais como forma de engajar os alunos ao trabalho pedagógico. Assim 

como feedback obtivemos resultados positivos quanto a participação da comunidade escolar, continuamos com o 

foco em melhorar a assiduidade dos estudantes e o apoio familiar no processo de ensino-aprendizagem como base 

para uma escola mais viva e uma educação eficiente. 

 

HISTÓRICO 

 

Descrição Histórica 

 

O Centro de Ensino Fundamental 07, foi inaugurado dia 02 de outubro de 1975, já como escola de Ensino 

Fundamental. Atendia a princípio, a comunidade das quadras próximas à escola, mas com o crescimento da cidade 

e da demanda por educação foi preciso o início do  atendimento aos alunos com deficiência auditiva, em 1994, 

passou a atender moradores de setores mais distantes e até mesmo os alunos oriundos de outras localidades como 

Águas Lindas, Sol Nascente, Samambaia, etc. 

O CEF 07 funcionou até o ano de 2001 nos três turnos. A partir do ano de 2002 passou a funcionar apenas 

no turno diurno atendendo aos alunos regulares, as Classes de Aceleração, e ampliou ainda mais o atendimento aos 

ANEEs. Desde o ano de 2013 atende turmas de Classes Especiais. Nos anos de 2012 a 2015 aderiu ao projeto 

de Escola Integral. 

Há vários anos o CEF 07 vem procurando melhorar o atendimento à comunidade escolar, tanto no que se 

refere aos recursos materiais e humanos, quanto no cumprimento das legislações sobre educação, ao Regimento 

das Escolas Públicas do Distrito Federal, ao cumprimento do Currículo da Educação Básica e ao incentivo à 

formação continuada dos professores. 

Do ponto de vista pedagógico o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) no ano de 2017 

foi de 3,6, ou seja, os desafios para que alcancemos uma educação de qualidade, garantindo as aprendizagens de 

nossos alunos ainda são muitos. No ano letivo de 2019 o IDEB da nossa unidade escolar aumentou para 4.1, sendo 

este um progresso significativo, visto que as provas do IDEB não consideram a realidade de escolas polos para 

alunos com deficiência, sendo grande parte do nosso trabalho pedagógico voltado para a adaptação dos conteúdos 

e avaliações desses estudantes inclusos no trabalho como um todo. 

No ano de 2018 a escola aderiu ao 3º Ciclo para as aprendizagens, exigindo uma nova organização de 

tempos e espaços, desde então os esforços tem sido direcionados na formação dos professores, conscientização da 

comunidade sobre os ciclos para as aprendizagens, engajamento dos alunos e pais dentro do processo de ensino-

aprendizageme e realização de estratégias que caracterizem as mudanças trazidas pelos ciclos. 

 

Caracterização Física 

  

 Nosso espaço conta com uma área total de 8.150m², a escola possui boa estrutura e espaço físico, carecemos 

ainda de investimento pois durante seus 43 anos de existência, o CEF 07 passou por poucas reformas, uma em 

1989, outra em 1998, até o ano de 2020 onde uma série de pequenas reformas ocorreram com recursos advindos 

do período de pandemia onde a infraestrutura da rede foi melhorada para atender as exigências e protocolos de 
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saúde pública. 

Em 2017, a escola foi contemplada com verba distrital para a reforma do piso do pátio e parte dos 

corredores. Nos letivos de 2020 e 2021 a escola passou por várias reformas, entre elas a sala dos professores, sala 

de coordenação, banheiros, pinturas da unidade escolar e das fachadas. 

A escola ainda necessita de construção de um auditório, de estacionamento adequado para os professores, 

melhoria nas instalações do refeitório, jardinagem, bem como a aquisição de vários equipamentos como 

computadores, impressoras, ventiladores, filtro de água, armários, caixas de som, retroprojetores, reformulação e 

atualização da sala de informática, entre outros.  

Para tal, ainda buscamos verbas advindas de emendas parlamentares e ainda de verba pública, oriunda do 

Governo do Distrito Federal, atendida pelos seguintes programas: Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira (PDAF) e Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

 

O CEF 07 dispõe das seguintes instalações: 

 

21 Salas de aula 

01 Sala de aula para Classes Especiais 

01 Laboratório de Ciências 

01 Laboratório de Informática (inativo) 

01 Sala multiuso 

01 Biblioteca 

02 Quadras de esportes descobertas 

01 Depósito de materiais de Educação Física 

01 Depósito Geral 

01 Cantina Desativada 

01 Cantina 

01 Sala de professores  

01 Banheiro feminino para alunas 

01 Banheiro masculino para alunos 

01 Banheiro feminino para professoras 

01 Banheiro masculino para professores 

01 Banheiro para servidores 

01 Banheiro para servidoras 

02 Banheiros adaptados 

01 Sala para a Orientação Educacional 

01 Sala para o SEAA 

01 Sala de Recursos Generalista 

01 Sala de Recursos Específica (DA’s) 

01 Sala de Português Segunda Língua 

01 Secretaria 

01 Direção 

01 Sala de coordenação 

01 Sala para vigilantes 

01 Supervisão administrativa 

01 Guarita 

01 Pátio coberto 

01 Estacionamento descoberto para servidores 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 

 

 Como características principais da nossa escola temos na nossa comunidade como aspecto social um público 

diverso no que diz a questões básicas como formação e composição familiar, temos identificado ao longo dos anos 

que a comunidade é geralmente composta em maioria por filhos de ex-alunos da escola o que da certa continuidade 

e abrangência ao trabalho escolar. Temos por característica uma comunidade presente nas ações da UE, carente de 

incentivos culturais e de formação para a vida. 

 Quanto ao aspecto econômico podemos citar que embora tenhamos em sua maioria pessoas empregadas 

nas famílias atendidas temos ainda um público de característica socioeconômica baixa renda, com algumas famílias 

em situação de vulnerabilidade em questão de estrutura familiar e aporte financeiro ao ponto em que na maioria 

dos casos a renda familiar gira em torno do sustento, assim os alunos e parentes não possuem grande acesso a 

cultura e lazer de qualidade tendo como raciocínio que são aspectos culturalmente deixados de lado frente aos 

compromissos financeiros das famílias. 

 Nesse sentido, podemos acrescentar que devido também à desetruturação das famílias, muitos dos alunos 

não possuem o acompanhamento devido da vida escolar, acarretando em problemas como evasão e baixo 

rendimento acadêmico, em casos específicos, sendo necessário acionar o conselho tutelar quando a omissão da 

família torna inviável o trabalho da escola. 

 Possuímos ainda como forte característica do público atendido, os responsáveis pelos alunos Surdos e 

ENEE que se fazem presentes na escola, tanto em parceria como também fornecendo o retorno dos atendimentos 

prestados quanto à adequação curricular e o trabalho das respectivas salas de recursos. Por ser uma escola polo essa 

perceria com os pais torna-se parte importante do dia a dia da escola. 

 

Apresentação e análise dos resultados de indicadores, índices e dados 

 

 Diante das demandas vistas no cotidiano a melhor forma de prestar um bom atendimento ao público é 

adequar os serviços e espaços da escola a real necessidade local, isso é possível quando conseguimos olhar de perto 

quais as características da comunidade local e de quais necessidades falamos ao pensar todo o processo de ensino. 

 Dentro deste cenário a nossa escola colheu informações atualizadas sobre a counidade local, para tal 

elaboramos um questionário específico respondido através do Google Formulários em que registramos respostas 

acerca de: 

1. Identificação da comunidade (Características gerais sobre amostragem, turnos e turmas) 

2. Moradia das famílias (Tipo de residência, localidade, distância da escola) 

3. Estrutura familiar (Composição familiar, nível de instrução dos responsáveis, emprego formal/informal e 

desemprego) 

4. Alimentação (Número e qualidade das refeições, importância da merenda na alimentação familiar). 

Acerca dos resultados obtidos com o levantamento descrito temos o disposto a seguir: 

 

Das respostas colhidas, obtivemos numa amostragem total 140 participantes, desses, a maioria 

responsáveis por estudantes do turno matutino como demonstra o gráfico 1: 

 

Gráfico 1 
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1.1 . Divisão das respostas dos responsáveis por anos/blocos: 

 

Segundo a amostragem colhida, a maioria das respostas foram advindas por responsáveis pelos alunos do 

bloco 1 (6º e 7º anos) como mostra o gráfico 2. 

Gráfico 2 

 

2. Moradia 

2.1 . Sobre o tipo de moradia: Em sua maioria, cerca de 75% das famílias não possuem residência própria, 

fator esse que por conseguite gera custos com aluguel (52,1% das repostas) e alternativas para moradia, 

de acordo com o gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

2.2 . Sobre a distância da moradia em relação à escola: Em resultado, cerca de 98% dos alunos residem 

próximo à escola, sendo que desses 25% necessitam de transporte para completar o trajeto, dessa 

maneira temos cerca de 90% dos alunos residentes em Ceilândia Sul e Norte (regiões adjacentes da 

U.E.) conforme os gráficos 4 e 5. 

 

Gráfico 4. 
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Gráfico 5. 

 

2.3 Sobre a estrutura da residência: Foi questionado sobre a estrutura básica de uma residência quanto a 

saneamento, energia e acesso a serviços como a conexão com internet, como resultado vemos o gráfico 

6 a seguir. 

Gráfico 6. 

 

3. Estrutura Familiar 

3.1  Sobre a estrutura familiar, foram abordados dados como: Quem reside com o aluno (Pai e mãe, tios ou 

avós, casais homoafetivos, pais adotivos e etc. Observamos dos resultados que em torno de 40% dos 

estudantes não vivem com pai e mãe no recinto domiciliar, conforme o gráfico 7. 

 

Gráfico 7. 

 

 

 

3.2 Sobre o nível de instrução dos responsáveis foi possível ver que mais de 75% da amostra possui 

graduação de nível médio ou acima, conforme demonstra o gráfico 8. 
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Gráfico 8. 

 

3.3  Acerca de emprego dos familiares, a pesquisa mostra que mais de 70% das famílias possuem pelo 

menos um dos entes familiares (Pai ou Mãe) em empregos fixos, sendo que desse percentual 31,4% 

possuem os dois entes famliares empregados. Sobre alunos que já atuam no mercado de trabalho 

obtivemos dados que mostram que em torno de 6,4% dos alunos submetidos à pesquisa possuem alguma 

ocupação profissional, os dado acima estão elencados nos gráficos 9 e 10. 

Gráfico 9. 

 

Gráfico 10. 

 

4. Acerca da alimentação familiar foi possível ver que cerca de 80% consegue realizar pelo menos 3 refeições 

ao dia, sendo que na pesquisa cerca de 84% das respostas dizem que mesmo a merenda tendo alguma 

importância na alimentação diária do aluno ainda é possível obter uma alimentação equilibrada sem ela, 

conforme mostram os gráficos 11 e 12. 

 

Gráfico 11. 
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Gráfico 12. 

 
 

 Tomando como norte os dados coletados temos uma breve noção de como são as estruturas familiares ao 

redor dos alunos e suas condições socioeconômicas. É possivel também identificar um percentual base de famílias 

em situação crítica e de vulnerabilidade. 

 Dessa maneira é possivel entender melhor qual o esforço e logística familiar necessários para que o aluno 

esteja na escola e apto a aprender, dado que são muitos os fatores que influenciam no processo de ensino-

aprendizagem como um todo. Como balizador, podemos citar que dados como estrutura familiar e nível de intrução 

dos responsáveis são bons exemplos de como alimentamos as expectativas de uma parceria saudável entre escola 

e comunidade e ainda podemos ver qual a real capacidade do aluno receber aporte sobre sua prórpia educação 

tomando como base apoio familiar e os hábitos gerados nesse ambiente. 

 Ressaltamos que no presente documento este instrumento de pesquisa ainda se encontra em 

aperfeiçoamento e que por isso os dados obtidos devem passar pelo filtro de contexto com a realidade escolar, 

levando em consideração que são dados amostrais e que as respostas obtidas correspondem a uma parte do total de 

famílias atendidas, demais dados e pesquisas atualizadas serão sempre inclusas nos próximos documentos a fim de 

aumentar cada vez mais a efetividade do trabalho desenvolvido nesta UE. 

 

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Compreensão da finalidade da escola 

 

O Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia entende a educação como processo de desenvolvimento 

integral do aluno, assim sendo, a escola é espaço de múltiplas funções: gerir, coordenar, instruir, avaliar, orientar, 

cuidar, acolher, enfim de aprender e ensinar. 

Dessa maneira buscamos aproximar ao máximo a prática escolar ao Currículo em Movimento da Secretaria 

de Educação do Distrito Federal (2018) e nas Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para 

as Aprendizagens (2014). Além das da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 20 de dezembro de 2017. 

Seguindo essa base, nossa escola tem características únicas no que diz respseito a sua finalidade, por ser 

escola polo de alunos ENEE e D.A. necessita de um olhar diferenciado quanto a sua função social. 

Segundo Dainez e Bustamante (2019) em seus estudos e com base nos trabalhos de Jannuzzi (1985, 2006) 
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há a necessidade da construção de um sistema de ensino público consistente e articulado com um projeto político 

e educacional, sem cunho filantrópico, que contemple a formação humana integral dessa população. 

Dessa forma temos uma escola que deve escutar com atenção as urgências da comunidade, solidificar o 

espaço escolar como um ambiente seguro ao desenvolvimento e formação social e surgir como o espaço correto a 

praticar a inclusão social de forma efetiva e sgnificativa na vida dos participantes dessa comunidade. 

Enfatizamos a aprendizagem como fator essencial no processo pedagógico. Para Paulo Freire, alunos e 

professores devem assumir seus papéis conscientemente – não são apenas sujeitos do “ensinar” e do “aprender”, e 

sim, seres humanos com histórias e trajetórias únicas. Para o educador, no processo de ensino-aprendizagem é 

preciso reconhecer o outro (professor e aluno) em toda sua complexidade, em suas esferas biológicas, sociais, 

culturais, afetivas, linguísticas, entre outras. 

Buscamos dessa forma, ser uma escola viva que ensina e aprende com a mesma energia, atentos às 

necessidades sociais locais, regionais e nacionais, tendo visto que a velocidade de como as relação humanas 

evoluem ou não é além da capacidade atual de processamento, a escola precisa ser um espaço aberto a mudanças e 

que dê possibilidade de transformar pessoas e com a mesma resiliência se tranforme em sua melhor versão.  

O estudante é considerado o sujeito da própria educação. Para tanto o auxiliamos no desenvolvimento de 

sua capacidade como ser pensante, fazendo da escola um ambiente que favoreça o desenvolvimento de suas 

habilidades e competências necessárias para a progressão nos estudos, na vida, no trabalho  e na prática da cidadania. 

Segundo Libâneo (2005) devemos inferir, portanto, que a educação de qualidade é aquela mediante a qual 

a escola promove, para todos, o domínio dos conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e 

afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos. 

Assim, a “escola deve garantir um bom ensino aos alunos, objetivando a apropriação dos conteúdos 

escolares básicos, relacionando-os ao contexto vivido e, mediados pelo docente, para que esses alunos possam 

intervir e participar ativamente nas situações socioeconômicas e políticas da sociedade em que vivem”. (PPP Carlos 

MOTA). 

 

Missão 

 

A missão do CEF 07 de Ceilândia é ser um ponto de desenvolvimento da sociedade que o cerca, trazendo 

como base os preceitos de uma educação libertadora e emancipante sendo assim uma ferramenta de evolução dos 

sujeitos que participam desse espaço, buscando sempre ser referência na área da inclusão social, seja de estudantes 

com necessidades específicas ou mesmo do público em geral que carece de experiências culturais, sociais, 

pedagógicas, esportivas, emocionais dentre outras tão escassas nessa e nas comunidades adjacentes.  

Temos o compromisso de amparar e acolher, no que for necessário e factível, as demandas do nosso público, 

tendo sempre como norte uma educação para a vida, que perpasse por valores éticos, morais e boas condutas com 

vistas a formação para os direitos humanos e a cultura de paz cujo estarão sempre no centro das relações humanas 

onde quer que aconteçam. 

Dentre outras considerações nos percebemos na missão de preparar, a todos que a escola tem oportunidade 

de acolher, para os desafios além dos muros e notas, sempre conscientes de que a escola é um, senão um dos raros, 

lugares em que se modificam as pessoas para sempre, não pela imposição ou rigidez, mas sim pela diversidade, 

flexibilidade e socialização. 

 

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Princípios que orientam a prática educativa – LDB 

 

 Tendo como base o texto da Lei 9.394 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB) temos em seu corpo: “Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Buscamos sempre pautar o nosso ensino a luz das leis norteadoras e principalmente em conjunto com a 

comunidade escolar, assim como disposto, a educação é dever da família e do estado, uma vez que temos apoio 

familiar e engajamento dos estudantes à escola é possível garantir o acesso a um ensino de qualidade de cunho 

emancipatório, a preparar para a vida social e o pleno desenvolvimento das habilidades cognitivas e socias ao longo 

da vida. 
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Como parte fundamental das práticas adotadas pelo CEF 07 temos o exmplificado no texto da LDB:  

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

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

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

saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

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

de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

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

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. 

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

XIV - respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, 

surdo-cegas e com deficiência auditiva. 

 

Tomando como princípios norteadores conceitos como: Respeito, igualdade, liberdade, pluralismo, 

valorização, diversidade e gestão democrática, temos o reduto de práticas adotadas em nossa escola, com afinco 

dos nossos profissionais a escola deve ser um espaço seguro para o desenvolvimento social como um todo, 

abraçando a comunidade em suas demandas, posicionando-nos como instrumento de transformação local e 

consolidando a escola como referência em aprendizagem e assistência às famílias atendidas. Na parte de 

aprendizagem, a ênfase se dá no espaço vivo de transformação e não somente transferência de conhecimento, mas 

sim de sua total construção a partir da interação entre os entes da comunidade escolar. 

Como especialidade do CEF 07 temos o disposto sobre a educção especial: 

 

 Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.. 

Art. 60-A. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como 

primeira língua, e em português escrito, como segunda língua, em escolas bilíngues de 

surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de 

surdos, para educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos 

com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela 

modalidade de educação bilíngue de surdos.  

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o 

atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas 

dos estudantes surdos.  

§ 2º A oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao zero ano, na educação 

infantil, e se estenderá ao longo da vida. 

 

 Nesse sentido, temos como principal característica da escola a inclusão social, pautamos o ensino para todos 

como norte do trabalho pedagógico, buscamos ser a referência local nesse aspecto, no entanto desconstruíndo o 

conceito de ser referência por ser única nesse nicho de trabalho e buscar sim ser reconhecida como escola referência 

pela qualidade do trabalho desenvolvido. 

 Quanto à educação dos alunos surdos temos ainda a responsabilidade social de abrigar a comunidade surda 

que está sob a abrangência local da escola, oferecendo além do ensino bilíngue, um espaço de vivência dessa 

comunidade em longo prazo buscando sempre oferecer o máximo possível em acessibilidade ao ambiente escolar. 
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 Ainda dentro dos princípios que orientam a prática educativa, a escola se mantém em constante contato com 

os órgãos responsáveis pelas diretrizes regionais (CREC), a fim de garantir o cumprimento das metas para a 

educação previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano Distrital de Educação (PDE). 

 Segundo a organização da educação nacional trazida pela própria LDB, a rede de ensino do Distrito Federal 

está organizada em Ciclos para as aprendizagens que permite a organização dos espaços e tempos escolares de 

maneira a favorecer o aprendizado dos alunos em blocos de conhecimentos, desconstruindo o sistema seriado de 

educação e diminuindo a retenção dos estudantes com base apenas em resultados quantitativos, priorizando o tempo 

necessário ao aprendizado e equilibrando as defazagens geradas pelos sistemas mais antigos de educação. 

 A organização em ciclos depende de alguns elementos específicos que garantem como princípio mor a 

progressão continuada das aprendizagens, tais como:  

• Gestão Democrática  

• Formação Continuada dos profissionais da educação 

• Coordenação Pedagógica 

• Avaliação Formativa 

• Organização e Progressão curricular 

 

Na organização em ciclos é utilizado como documento norteador do trabalho pedagógico o Currículo em 

Movimento que possui em sua essência a educação com o objetivo de valorizar o ser humano multidimensional e 

os direitos coletivos, fortalecendo a responsabilização com a Educação para a Diversidade e a cidadania, a 

Educação em e para os Direitos Humanos e a Educação para a Sustentabilidade. A formação de um ser humano 

menos consumista, mais ético e solidário com o próximo, integrado também com a natureza que o circunda.  

 Em nossa UE a organização por ciclos de forma efetiva e em sua total compreensão ainda carece de zelo na 

conscientização da comunidade escolar, pois ainda se tem um olhar arcaico com o papel da escola e do trabalho 

desenvolvido, dessa forma ainda enfrentamos questionamentos acerca da organização, reprovação, avaliação 

quantitativa e o papel do professor. 

 Dessa forma assumimos a responsabilidade de transformar o raciocínio social envolvido nessa prática de 

ensino, trazendo a comunidade para junto da escola e perpetuando o espaço escolar como um ambiente propício ao 

aprendizado que inclusive foge aos muros das salas de aula, atribuindo a função de ensinar a todos os envolvidos 

no processo.  

 

Princípios epistemológicos: Unicidade entre teoria e prática. Interdisciplinaridade e 

contextualização. Flexibilização. 

 

O Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. Nessa 

perspectiva a Pedagogia Histórico- Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural constituem a opção teórico-

metodológica para a orientação do trabalho pedagógico. 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social 

dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola e como ponto de partida para as interações 

entre os sujeitos. O conjunto de saberes, experiências e percepções construídas pelo estudante ao longo de sua 

trajetória fundamenta o trabalho pedagógico. 

É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola participam e formam-se no cotidiano 

da escola. Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das 

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de 

experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola.  

A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, a interação e a resolução de 

problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento”.  

A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir para o seu êxito. Assim a 

aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como 

processos de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os 

professores num ambiente favorável a humanização. 

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.  

 Sobre a unicidade entre a teoria aqui disposta e a prática diária, podemos citar como mecanismo de ligação 
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à própria cultura organizacional, tanto da rede de ensino quanto a cultura interna da própria unidade escolar, nesse 

sentido há sempre um esforço em visitar e revisitar os documentos que regem a prática e avaliar quais os objetivos 

que efetivamente conseguimos atingir ou não. 

 Acerca da capacidade de unir teoria e prática podemos observar que, como todo processo, a implementação 

do atual modelo de educação em ciclos para as aprendizagens também perpassa pela interiorização dos conceitos 

pertinentes, aplicação prática e avaliação dos resultados obtidos, levando assim ao (re)início de um novo ciclo a 

cada avaliação. 

 Partindo do ponto em que o currículo em movimento, principal norte do que se deve trabalhar 

pedagogicamente, tem como principal caraterística a mutabilidade das situações e oportunidades de aprendizado, 

desde que tenha como objetivo ao fim do processo a vivência do aluno e seu crescimento proporcionam a práxis 

necessária para avaliar o trabalho escolar de tal forma que consigamos saber em qual nível de proximidade se 

econtra o discuros acerca das políticas e parte teórica e a experiência prática de fato. 

Sobre a interdisciplinaridade, a história da interdisciplinaridade se confunde, portanto, com a dinâmica viva do 

conhecimento. O mesmo não pode ser dito da historia das disciplinas, as quais congelam de forma paradigmática 

o conhecimento alcançado em determinado momento histórico, defendendo-se numa guerra de trincheiras de 

qualquer abordagem alternativo (Kuhn, 1989). 

 Dessa maneira torna-se dever da escola buscar a interdisciplinaridade não apenas como uma vertente de 

trabalho, mas sim como uma fonte inesgotável de inovação e criação de novos conceitos, partindo do princípio de 

que novos conhecimentos apenas são criados ao confrontar “verdades consolidadas”, gerando novas perspectivas 

de pensamento e também de prática, ao nível em que ao observar, registrar, debater e avaliar são sempre parte do 

trabalho pedagógico diário, fornecendo a cada dia insumos para modificar a rotina de forma a atender as demandas 

que mudam diariamente no cotidiano escolar.  

 Podemos dizer que a contextualização do trabalho escolar se dá no momento em que colhendo informações 

da comunidade local conseguimos visualizar o panorama geral do público atendido, assim buscamos realizar o 

trabalho de equilibrar a parte a respeito de conteúdos e objetivos de aprendizagem e também da função social da 

escola quanto ao papel de ambiente de transformação social, sendo o lugar propício a sensibilização da comunidade 

quanto as políticas públicas voltadas as grandes questões como: Violência, uso de drogas, diversidade cultural e de 

gênero, cultura de paz, diretios humanos e outros. 

 Ao contextualizar o trabalho pedagógico junto aos alunos adquirimos enquanto sujeitos da comunidade 

escolar o senso de pertencimento e de capacidade de mudar a realidade local como forma de preparar os alunos e 

profissionais participantes desse espaço a fomentar mudanças maiores nos demais ambientes por onde passarem 

além dos limites físicos da escola, concretizando dessa maneira o trabalho em si, emancipando, encorajando e 

capacitando os indivíduos a uma vida plena dotada de autonomia. 

 Quanto ao princípio da flexibilização, podemos entender que ao por em prática os conceitos dos Ciclos para 

as Aprendizagens ser flexível quanto a organização do trabalho funciona como principal diferença em relação aos 

modelos mais antigos de educação, nesse modelo o conhecimento era tratado como algo engessado, pragmático e 

não mutável e como característica a separação seriada, que partia da concepção de que o aluno teria o período letivo 

de um ano para adquirir os conhecimentos preconizados por um currículo que dificilmente contemplava as 

necessidades sociais e considerava os conhecimentos prévios. 

 Dentro das concepções de educação as quais seguimos conforme o currículo em movimento e as diretrizes 

de educação básica, a flexibilização do trabalho contempla a alteração dos espaços físicos da escola, dando 

autonomia para que ao identificar a necessidade pedagógica é possível alterar a configuração dos espaços de 

aprendizagem. 

 Tal configuração pode ser identificada no reagrupamento, que vem como uma ferramenta trazida pelos 

ciclos visando diminuir a desigualdade no aprendizado, que por sua vez se mostra de forma mista dentro das turmas, 

anos e blocos de aprendizado, desta forma é possível reunir/agrupar os estudantes de acordo com o interesse 

pedagógico, seja por objetivos de aprendizagem, nível de aprofundamento em determinado tema, colocando o aluno 

em foco no processo. 

 A flexibilização do tempo se dá na distribuição dos estudantes nos anos e blocos, partindo do princípio de 

que quanto mais oportunidades conseguirmos dar aos estudantes para aquisição dos conteúdos e habilidades melhor 

será o resultado ao fim do processo, respeitando tanto a bagagem de conhecimento popular e cognitivo trazido 

pelos alunos, tanto o tempo de cada indivíduo para o aprendizado, identificando as particularidades de cada 

estudante e oportunizando a evolução deste dentro de suas possibilidades e capacidades. 
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OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS. 

 

Objetivo Geral: O que se pretende por meio das ações do PPP para o alcance das aprendizagens 

  

O objetivo principal através das ações elencadas neste Projeto Político Pedagógico é de aproximação entre 

escola e comunidade com o objetivo conjunto de sanar as demandas locais que permeiam o trabalho pedagógico 

permitindo assim um olhar focado na aprendizagem dos educandos para a vida com um olhar crítico e 

contextualizado da realidade.  

  

Objetivos Específicos: Definem as ações específicas para o alcance do objetivo geral. 

 

 Dos objetivos específicos temos: recuperar as aprendizagens percebidas em meio à situação de pandemia 

ainda enfrentada até o presente momento com foco na correta diagnose do que foi perdido neste período e a 

avaliação de como recomeçar o trabalho pós-retorno. 

 Proporcionar o acolhimento da nossa comunidade concretizando a escola como um espaço de crescimento, 

troca e produção de conhecimentos para a sociedade local sem esquecer o conhecimento e cultura local como ponto 

de partida para a coerência de todo o trabalho desenvolvido. 

 Promover o acesso à cultura, esporte e lazer dentro do âmbito educacional e quando não for possível ser o 

ente escolar de fomento dessas atividades aproveitando a escola em estrutura física e material humano disponível 

para tais atividades. 

 Capacitar o corpo docente junto aos órgãos responsáveis pela formação continuada em parceria com os 

conhecimentos produzidos dentro da própria escola, gerando assim um ambiente de desenvolvimento coletivo em 

prol das dificuldades percebidas na comunidade. Preparando o professor para o desafiador ambiente da sala de aula 

e de todos os aspectos que o cerceam. 

 Demonstrar de forma clara e objetiva as ações tomadas pelo corpo diretivo da escola com ampla 

transparência e participação do conselho escolar na aplicação dos esforços financeiros, logísticos e pedagógicos da 

escola, sermpre se baseando na gestão democrática e seus preceitos básicos. 

 Desenvolver projetos e ações voltadas para a comunidade como forma de incentivo e capacitação aos pais 

e responsáveis como forma de manter contato direto com a população atendida e ainda instruir sobre as informações 

mais recentes sobre a educação dentro de sala e também tornar a escola o lugar propício à formação dos 

responsáveis no que tange a educação familiar dos estudantes, sendo esse um papel direcionado a família e avaliado 

também pela escola. Ajudando dessa maneira a manter o desenvolvimento dos estudantes mesmo quando não 

estiverem dentro do ambiente escolar. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

   

Teorias Críticas e Pós-Críticas, Pedagogia Histórico-Crítica, Psicologia Histórico-Cultural 

 

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na Psicologia Histórico-Cultural e na 

Pedagogia Histórico-Crítica. Nestas, o homem é compreendido como um ser que aprende e se constrói em 

interação com o meio social e natural que o cerca. 

Na Pedagogia Histórico-Crítica, Saviani (2012) propõe uma corrente pedagógica que confronta outras 

tendências tradicionais de ensino, pois oportuniza uma prática docente comprometida com o processo de ensino-

aprendizagem, promovendo a promoção humana dos educandos, isto é, rompe-se com uma concepção que entende 

o ensino como reprodução de comportamentos; logo, pressupõe-se que a escola não se configure mais como lugar 

de condutas alienadas. 

Observamos nesse contexto a escola como lugar de debate sobre a evolução do processo de ensino-

aprendizagem, colhendo experiências diante da comunidade escolar frente aos resultados obtidos período após 

período é possível identificar a lacuna no aprendizado passado hierarquicamente nas famílias atendidas de forma 

cíclica. Cabendo a escola esse papel de quebrar e reconstruir tais hábitos e condutas alienadas quanto ao processo 

que em seu fim deve priorizar o criticismo, liberdade de expressão e autonomia do sujeito sobre ele mesmo.  

Ainda nesse raciocínio, os vários documentos e diretrizes praticadas dentro do âmbito escolar trazem essa 

teoria como base, entende-se que a pedagogia, a “ciência” por traz do processo de ensino-aprendizagem, deve ser 
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compreendida também como um processo histórico visando identificar a evolução das relações humanas com o 

aprendizado e a relacionando com o Modus Operandi dos processos envolvidos no ato de aprender a ensinar.  

Assim, o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. 

O foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo fundamental considerar a pluralidade e a diversidade 

social e cultural em nível global e local. 

A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o processo formativo integre as 

diversas dimensões que formam o ser humano. 

Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das diferentes áreas do conhecimento e 

experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da realidade.  

Acerca da Psicologia histórico-crítica temos as posições teóricas da concepção histórico-cultural de 

VYGOTSKY (1896- 1934), dentro da tradição da filosofia marxista, centram-se na afirmação do condicionamento 

histórico-social do desenvolvimento do psiquismo humano, que se realiza no processo de apropriação da cultura 

mediante a comunicação entre pessoas. 

Nesse sentido a escola torna-se um espaço de ensaio, experimentação social para que ao conviver em um 

espaço menor o aluno experimente situações, conhecimentos e habilidades que serão ampliados para a vida, muitos 

desses conhecimentos e habilidades são adquiridos no contato social, seja de professor-aluno quanto de aluno-

alunos. 

Assim tais processos de comunicação e as funções psíquicas superiores neles envolvidas se efetivam 

primeiramente na atividade externa (interpessoal) e, em seguida, na atividade interna (intrapessoal) regulada pela 

consciência, mediados pela linguagem, em que os signos adquirem significado e sentido (VYGOTSKY, 1984, p. 

59-65). 

De cordo com Libâneo (2004) o ensino e a educação são vistos como formas sociais de organização do 

processo de apropriação, pelo homem, das capacidades formadas sócio-historicamente e objetivadas na cultura 

material e espiritual. Mas para que isso aconteça é necessário que o sujeito realize determinada atividade, dirigida 

à apropriação da cultura. 

          Na escola, temos a nobre missão de direcionar os contatos, diálogos e demais experiências tanto da 

comunidade em geral como dos educandos como foco principal do processo de ensino-aprendizagem, tendo sempre 

como norte a formação do indivíduo. Quanto à apropriação da cultura, a escola se encontra no centro da formação 

cultural dos estudantes, devendo ser a fonte confiável desse conteúdo, como vemos na maioria dos casos, é o único 

acesso da população a eventos e atividades consideradas essenciais ao desenvolvimento como teatro, cinema, 

esportes, educação ambiental, educação financeira, passeios e exposições. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

Ciclos, séries ou semestres 

 

Sobre a organização do trabalho pedagógico, podemos citar o 3º Ciclo para as aprendizagens como sistema 

de organização escolar dos tempos e espaços. Vale ressaltar que nesse sistema o conhecimento a luz do Currículo 

em Movimento é dividido em blocos, sendo: Bloco 1 abrangendo 6º e 7º anos do ensino fundamental, em que ao 

fim do 6º ano os alunos encontram-se em progressão continuada, uma vez que a organização em ciclos prioriza o 

aprendizado acima de classificações quantitativas, assim sendo o aluno tem a flexibilização do seu tempo de 

aprendizado para que durante o processo sejam percebidas suas pontencialidades e fragilidades. 

Ao fim do bloco 1, no 7º ano os alunos tem algumas metas, habilidades e objetivos de aprendizagem a 

aferir, assim é possível compreender em qual nível de aprendizado sobre estes conteúdos procedimentais e 

atitudinais o aluno se encontra. Ao fim deste bloco, o aluno pode ser retido caso sejam dadas todas as oportunidades 

de aprendizado e acompanhamento possíveis durante o processo e que, caso a equipe de professores em conselho 

e demais equipes da escola o julguem necessário, mesmo diante de todo o processo o aluno não alcance 

aproveitamento dos conhecimentos este seja retido no bloco dadas as justificativas. 

O bloco 2, que compreende 8º e 9º anos funciona com a mesma dinâmica, sendo qua ao final do bloco o 

aluno logra êxito migrando para o Ensino Médio, coroando e concluindo o processo de ensino-aprendizagem 

pertinente aos anos finais do ensino fundamental. 

  

Para a implementação do 3° Ciclo deve-se obedecer aos seguintes pilares: 
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• Coordenação Pedagógica 

• Avaliação Formativa 

• Reagrupamento 

• Projeto Interventivo (Quando necessário) 

 

A Coordenação Pedagógica, é o espaço no qual todo o grupo de professores e quipes de apoio tem a 

oportunidade de discutir, debater e trocar experiências exitosas ou não acerca da aprendizagem dos estudantes. É 

um espaço que deve ser mantido com afinco para que não se perca a capacidade de comuniação do grupo e que 

também não haja ruído na cominucação interna da UE, garantindo assim uma constante (re)visitação aos 

documentos e diretrizes regionais e locais acerca da prática escolar. 

Em nossa unidade escolar temos como divisão dos nossos espaços de coordenação o disposto a seguir: 

• Coordenação Coletiva: Realizada duas vezes a cada semana, é o espaço onde a equipe gestora mantém 

contato com o grupo, repassando informes acerca da organização administrativa e logística da escola 

como um todo, é um espaço para colher os feedbacks do que foi realizado. É ainda um espaço importante 

onde são fornecidas formações continuadas com o grupo com temas pertinentes a rotina escolar, 

perpassando pela instrução de novos integrantes do grupo, alinhamento das condutas do trabalho 

pedagógico e estratégias frente aos desafios de educar baseados nos resultados das avaliações internas 

e externas. 

• Coordenações Específicas: O espaço de coordenação específica funciona como uma reunião de 

interesses em comum do grupo de professores, podendo reunir o grupo por áreas de conhecimento, 

objetivos de aprendizagem trabalhados, formações específicas para alguns grupos ou como todo, 

planejamento e supervisão das atividades propostas e networking voltado ao trabalho escolar. 

 

A avaliação formativa: É o fio condutor do processo pedagógico. Ela nos dá parâmetros para identificar 

as fragilidades e potencialidades, para elaborar, de forma contínua, novas estratégias de ação. É um processo que 

deve ser visto e pensado de acordo com a realidade escolar, estando em consonância com todo o planejamento 

previsto para o período letivo. A avaliação formativa ainda pressupõe que o aluno deve ser ensinado a ser o sujeito 

da sua aprendizagem, que dentre as oportunidades dadas através dos meios de se avaliar, deve identificar qual a 

melhor forma de obtenção do seu próprio conhecimento, munindo os estudantes de ferramentas para que torne o 

processo cada vez mais rico e eficiente, claro, sempre sob a supervisão do professor motivador que funciona como 

o mediador de todo o processo. 

 

O Reagrupamento: É uma ferramenta trazida pela organização em ciclos que exemplifica talvez todo o 

conceito envolvido neste processo pois, dentro do reagrupamento é possível mexer dentro dos espaços físicos da 

escola, do tempo de aprendizagem e ainda agrupara por nível, objetivo e metodologia aplicada no processo de 

ensino.  

No reagrupamento temos toda a escola envolvida em atividades simultâneas visando recuperar e alinhar as 

aprendizagens, o que na prática ajuda também no controle da defasagem escolar identificada ao decorrer da 

avaliação formativa, como centro podemos ressaltar a avaliação diagnóstica que fornece em si o subsídio para o 

início e correção de qualquer parte do processo. 

Ao realizar o reagrupamento é mais comum e possível reunir os alunos dentro da mesma classe (intraclasse) 

e reunir os alunos de turmas diferentes de acordo com as dificuldades identificadas (Interclasse). Dessa maneira 

torna-se possível a sincronia do processo de ensino-aprendizagem e ainda a diminuição da defasagem idade/ano 

gerada por exemplo pela organização seriada, que possuía altos índices de reprovação baseada apenas no 

aproveitamento quantitativo, que muitas vezes não traduz o real desenvolvimento do aluno dentro de suas 

capacidades. 

Projeto interventivo: Quem delibera sobre a necessidade é o professor, pois esta parte da diagnose da 

aprendizagem cabe a ele dentro do processo de avaliação formativa. Alunos que já passaram por todas as 

possibilidades de aprendizagem, mas ainda apresentam dificuldade em certa área são submetidos ao projeto 

interventivo para sanar as dificuldades a partir de um planejamento específico para aquele grupo de estudantes. O 

projeto interventivo pode ocorrer em todas as áreas possíveis de aprendizagem e contar com recursos diversos e a 

atuação de diversos profissionais, não apenas o professor. 

O foco da atuação de todos os setores é sempre garantir a aprendizagem significativa dos alunos, além da 

permanência e êxito escolar dos alunos. Todos os pilares juntos, somados as metodologias utilizadas em sala de 
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aula pela equipe docente visam alcançar o objetivo maior que é a aprendizagem significativa de nossos alunos. 

 

Relação escola/comunidade 

 

A participação da comunidade no cotidiano da escola vem aumentando a cada ano. Para melhorar esta 

relação, o CEF 07 vem promovendo diversos momentos de integração com a comunidade. As reuniões bimestrais 

de pais, os conselhos de classe participativos, os dias letivos temáticos, instâncias formais de participação da família 

na escola. Mas além dessas atividades, o CEF 07 promove também outros momentos para despertar o interesse 

da comunidade pelas atividades da escola: café da manhã coletivo, bazares, feira de empreendedores, exposições 

com trabalhos artísticos, instalações, redações, poesias, etc. realizados pelos alunos. Tais atividades atraem a 

comunidade. Esta se sente acolhida, pertencente ao espaço da escola e demonstra interesse em participar de outros 

momentos. 

Podemos citar ainda o legado deixado pelo ensino remoto, que embora tenha sido um período de 

distanciamento social, consolidou também meios de comunicação e acolhimento da comunidade ainda pouco 

explorados até então, como exemplo mantemos ainda o nosso grupo de pais separados por turmas onde incluímos 

informações importantes sobre o dia a dia da escola, colhemos opiniões e ainda demandas de todas as naturezas. 

Outro bom exemplo são os canais advindos das redes sociais como forma de divulgação do trabalho 

desenvolvido, enaltecendo as atividades dos professores e colocando em foco os alunos que possuem algum 

conhecimento tecnológico, levando a escola ao universo dos alunos. 

 

Metodologias de Ensino adotadas 

 

 Como norte do trabalho pedagógico e com o apoio do currículo em movimento e dos demais documentos e 

teorias a metodologia de ensino-aprendizagem adotada é o construtivismo, essa metodologia vem a solucionar as 

lacunas deixadas pelo ensino tradicional, que, centrado no professor partia do ponto em que o aluno devia apenas 

assistir passivamente aulas expositivas onde o professor servia meramente de transmissor de conteúdo e que ao fim 

de cada conteúdo ou bloco de conhecimentos realizar avaliações de cunho quantitativo com a finalidade de ser 

classificado em aprovado ou reprovado. 

 O método construtivista parte do princípio de que o aluno deve ser o centro do processo de ensino-

aprendizagem, e com o auxílio do professor buscar a dominar seu tempo de aprendizagem e que o conhecimento é 

uma fonte acessível a todos os envolvidos, tornando assim o professor um mediador do processo, dessa forma o 

ensino se torna mais democrático ao passo que considera todo o histórico e bagagem do aluno frente aos novos 

conhecimentos apresentados pelo professor, pelo ambiente e pelos contatos sociais feitos no âmbito escolar. 

 Assim, como o próprio nome diz, é a partir do conflito dos saberes antigos e em debate e discussão acerca 

dos novos saberes que o aluno se torna capaz de construir um novo conhecimento, mais sólido, significativo e 

efetivo, contextualizado com a sua realidade e a partir dali parte do cotidiano e também parte do indivíduo que o 

constrói e repassa adiante. 

 

Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

 

O CEF 07 dispõe do Serviço de Orientação Educacional que participa ativamente do processo de integração 

família/escola/comunidade, realizando ações que favorecem o envolvimento da comunidade no processo educativo. 

O trabalho de orientação educacional proporciona ao aluno a análise, a discussão, a vivência e o desenvolvimento 

de valores, atitudes e comportamentos fundamentados em princípios universais através de atividades de 

ação/reflexão.  

Ela também identifica e trabalha, junto à família, as causas que interferem no avanço do processo de ensino 

e de aprendizagem do aluno e realiza ações coletivas junto a equipe gestora e demais profissionais da escola para 

atendimento à comunidade escolar através de palestras e eventos que envolvam a família. 

A partir de 2017 a escola passou a contar também com a EEAA – Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem que conta com pedagogo. A equipe realiza atendimentos na escola três vezes por semana visando 

atender todas as demandas geradas pelo processo de aprendizagem, com vistas a situação emocional/social dos 

estudantes e famílias no período pós pandêmico. 

Em conjunto com a coordenação/supervisão pedagógica, os profissionais do EEAA têm a missão de unificar 

a prática pedagógica de maneira a considerar e atender os estudantes em todos os seus aspectos favorecendo e 
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priorizando o aluno como sujeito mor no processo de ensino-aprendizagem. 

A escola conta ainda com as Salas de Recursos Generalista e a Sala de Recursos Especialista DA, que atuam 

no atendimento de alunos com Deficiência Intelectual e alunos surdos respectivamente. 

A Sala de Recursos Generalista lida com os ENEE (Estudantes com Necessidades Educativas Especiais), 

temos uma profissional por área (Humanas e Exatas) que tem a função de oferecer atendimentos especializados aos 

alunos em turno contrário com uma grade estabelecida de forma a atender as dificuldades de aprendizagem 

atreladas às necessidades especiais dos alunos com deficiência.  

Os profissionais dessa equipe têm ainda a prerrogativa de atender aos professores quanto a orientações 

gerais sobre as deficiências atendidas na escola, produção de matérias adaptados aos alunos de forma específica, 

contemplando as dificuldades únicas de cada aluno e ainda auxílio aos professores no que diz a orientações corretas 

no preenchimento dos documentos de adequação curricular. 

A Sala de Recursos Especializada para D.A. possuem funções semelhantes ao citado acima, no entanto 

o público atendido é diferente, os profissionais dessa área atendem alunos Surdos, assim estes professores devem 

ser especializados na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Estes profissionais contam com uma equipe específica 

composta por: Professor de Português como Segunda Língua (LP2), professor de LETRAS/LIBRAS, responsável 

pelo ensino de LIBRAS como primeira língua para os alunos surdos e ainda de cursos de capacitação para a 

comunidade escolar e grupo de professores em horários específicos, um professor por área de conhecimento 

(Matemática, Geografia, História, Ciências e Educação Física), estes professores são responsáveis por auxiliar os 

alunos nas atividades escolares, promover condições de acesso, aprendizagem e participação dos aluno no ensino 

regular. 

Em complemento ao atendimento prestado pela sala de recursos D.A. temos também a atuação da 

Itinerância que funciona como uma ponte entre comunidade escolar, equipe gestora e Coordenação Regional de 

Ensino, essa ponte visa preencher as lacunas na comunicação e acolhimento de demandas. Os profissionais dessa 

área atuam ainda acompanhando o trabalho realizado com os alunos surdos sobre as adequações curriculares, 

resultados em conselhos de classe e quaisquer demandas urgentes que necessitem de atenção sobre os aunos D.A. 

Diante da carcaterística única da nossa UE, os profissionais citados acima tem também a missão de fomentar 

a educação inclusiva, tendo espaço aberto nas coordenações coletivas e específicas para promover formações ao 

grupo de professores acerca do trato do trabalho pedagógico com os alunos atendidos, a produção de materiais, 

condutas e observações, preenchimento de documentos e fortalecimento da cultura inclusiva estão sempre em pauta 

nesses espaços. 

 

Atuação dos profissionais de apoio Escolar 

 

 Quanto aos profissionais de apoio, hoje em nossa instituição podemos contar com os Educadores Sociais 

Voluntários, advindos da própria Regional de Ensino, estes profissionais contemplam o auxílio aos alunos com 

deficiência garantidos por lei, como forma de garantir um atendimento especializado ao aluno frente a rotina no 

ensino regular. Atualmente ainda enfrentamos um cenário em que alguns dos alunos não possuem os educadores 

sociais devido a escassez de pessoal contratado para tal serviço. 

 

Coordenação Pedagógica e o Papel do Coordenador pedagógico na Unidade Escolar 

 

 Na nossa UE contamos com três coordenadores pedagógicos, atrelados ao número de matrículas, unindo o 

espaço de coordenação e o papel dos coordenadores ressaltamos que nossos profissionais tem a função de 

acompanhar o grupo de professores no que diz a: 

• Auxílio na elaboração dos planos de curso 

• Acompanhamento da aplicação das avaliações diagnósticas 

• Triagem e discussão dos resultados com a supervisão pedagógica e auxílio no repasse ao grupo de 

professores 

• Auxílio no planejamento e supervisão das atividades avaliativas 

• Acompanhamento dos projetos inclusos nesse PPP 

• Auxílio na produção de conhecimentos e discussões acerca da prática pedagógica 

• Auxílio na elaboração de instrumentos que verifiquem o cumprimento dos objetivos propostos por este 

PPP e avaliação dos resultados. 

• Composição da comissão de elaboração do PPP. 
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Ainda acerca do papel do coordenador pedagógico é possível complementar que é um profissional ativo no 

meio escolar, buscando estar sempre alerta as demandas e encaminhamento destas, facilitando e auxiliando as 

demais equipes sempre a luz do que é proposto pelo coletivo. 

Assim identificamos ainda que é uma função de mediação, ouvindo tanto o grupo de professores, dentro do 

possível contato com os alunos em sala e no ambiente escolar e ainda equilibrando as informações a serem levadas 

à equipe gestora para que em conjunto tenhamos sempre as melhores soluções para as situações. 

 

Valorização e formação continuada dos profissionais da educação 

 

 Acerca da valorização e fomento da formação continuada dos nossos profissionais podemos citar que a 

equipe gestora junto às outras equipes escolares estão sempre ligadas aos órgãos responsáveis por essa formação 

na busca por temas e cursos que contemplem principalmente as demandas identificadas ao longo do período letivo 

com foco nos resultados das avaliações diagnósticas tanto internas quanto as promovidas pela própria SEDF. 

 Em complemento aà formação continuada fornecida pela rede, temos também uma programação da própria 

UE acerca de orientações ao grupo de professores com temas pertinentes como: Formação voltada aos ciclos para 

as aprendizagens, avaliação no contexto escolar, adequação curricular e etc. 

 Temos ainda como principal fomento da formação continuada a EAPE, órgão responsável por promover 

cursos de formação voltados aos servidores da educação, possuindo também programas como o “EAPE vai à 

Escola”, que fornece professores formadores externos que atuam de forma itinerante de acordo com as demandas 

sinalizadas pela escola. Atualmente estamos em contato para buscar as melhores alternativas para enriquecer os 

espaços de coordenação pedagógica. 

 

Permanência e Êxito escolar dos Estudantes 

 

 Acerca da permanência e êxito dos alunos podemos salientar que devido ao período de pandemia da Covid-

19 a permanência e êxito dos estudantes se encontra em período de atualização, embora tenhamos bons resultados 

com relação a retenção dos estudantes nos últimos anos é importante lembrar que algumas diretrizes postas em 

prática durante esse período alteraram o modo como a escola realizava o processo de avaliação. 

 Durante a pandemia, a educação local passou pelo período de ensino remoto, modificando toda a relação 

entre professor-aluno e escola-comunidade, alterando também os hábitos das famílias e por conseguinte os 

resultados no que diz respeito ao aprendizado dos alunos, foco desse processo. 

 Ao retornar presencialmento foi possível perceber que precisaríamos de um trabalho diagnóstico mais forte 

para detectar realmente o tamanho das perdas em aprendizado trazidas pelo ensino remoto. Ao passar das primeiras 

impressões observamos que a defasagem de pré-requisitoa básicos em todas as etapas dos anos finais mostrou-se 

crescente e que necessita de cuidados imediatos. 

 Dito isso, temos realizado um trabalho de conscientização dos professores que ao planejar e avaliar os 

conhecimentos levem em consideração a retomada do ensino presencial de forma gradual, das famílias atendidas 

pela UE que necessitamos cada vez mais do apoio familiar para dar seguimento ao trabalho escolar e aos estudantes 

para que não parem o processo de aprendizagem e que a cada etapa adquiram mais e mais domínio sobre o próprio 

conhecimento. 

 Quanto à permanência dos alunos na escola, podemos notar que ao deixar para trás o ápice do período 

pandêmico muitos dos casos de aluno infrequentes e ausentes da escola estão em normalização visto que antes a 

única forma de acessar a escola era acessando também algum tipo de tecnologia (internet, celulares e computadores) 

geralmente escassa para o público atendido. Hoje o cenário é mais animador com a maioria dos estudantes capazes 

de frequentar a escola de forma assídua. 

 

Recomposição das aprendizagens 

 

 Dentro da recomposição das aprendizagens podemos citar algumas das estratégias utilizadas outrora para 

sanar as dificuldades demonstradas pelos estudantes e amplificadas pela distância entre família e escola. 

Atualmente nos encontramos num cenário onde se tem uma boa noção de quais serão os próximos passos através 

e diagnoses colhidas nos primeiros meses do atual período letivo. 

 Como detalhamento das estratégias adotadas para o presente ano letivo podemos citar: 
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• Elaboração de um plano próprio de diagnose das aprendizagens obtidas no período pandêmico com base na 

avaliação mais recente do SAEB (Língua Portuguesa e Matemática). 

• Análise dos resultados do “Diagnóstico Inicial 2022”, promovido pela própria SEDF. 

• Discussão dos resultados e comparação das avaliações diagnósticas. 

• Feedback dos professores de disciplinas específicas acerca do nível de desenvolvimento dos estudantes 

mediante instrumento de registro de aprenzdizagem criado pela própria U.E. (Vide anexo). 

• Replanejamento do plano de curso das disciplinas perpassando sobre as habilidades/objetivos em 

defasagem. 

• Formação para os docentes acerca dos Ciclos para as aprendizagens com foco nas estratégias de 

flexibilização de tempos e espaços e possibilidades de aprendizagem. 

• Formação para o grupo acerca do panorama dos anos finais frente a defasagem na alfabetização dos 

estudantes. 

• Aplicação de instrumentos de diagnose do nível de alfabetização e nível matemático dos alunos. 

• Discussão de resultados obtidos a cada semestre.  

• Reagrupamento intraclasse como foco da recomposição das aprendizagens, trabalhando objetivos 

previamente discutidos dando prioridade aos pré-requisitos mínimos de cada ano/bloco. 

• Avaliação dos resultados através do feedback da avaliação formativa de cada disciplina, estatística 

quantitativa de notas obtidas, avaliação qualitativa das aprendizagens obtidas, comparação e discussão em 

coordenação pedagógica.  

• Cronograma específico para as coordenações coletivas que promovam formação continuada de acordo com 

as necessidades pedagógicas da escola. 

 

Implementação da Cultura de Paz 

 

 Frente aos desafios trazidos pelo período remoto, um dos mais gritantes e difíceis de sanar talvez tenha sido 

a situação da violência nas escolas da rede pública como identificado no período de retorno presencial. 

 Nossa escola sempre buscou implementar a cultura de paz, a experiência mais recente é a participação do 

projeto externo Vozes da Paz, no qual eram capacitados alunos, professores e comunidade para lidar com as 

situações ocorridas desta natureza. 

 Na atualidade buscamos formadores externos para trazer o conhecimento específico acerca do tema, até 

então há alternativas a curto prazo para o início do trabalho, como fruto das oficinas com temas transversais, como 

exemplo temos um projeto em fase de elaboração por parte dos alunos com apoio do grupo de professores com a 

temática “Violência contra as mulheres”, a idéia central é promover debates ricos em informação sobre situações 

identificáveis no ambiente escolar no que tange a quaisquer tipo de violência contra mulheres e como lidar com 

tais situações. 

 Como parte do trabalho da implementação da cultura de paz na escola temos ainda o debate promovido 

pelos professores conselheiros das turmas com debates acerca da identificação de ocorrências de crimes de cunho 

preconceituoso como racismo, homofobia, bullying e cyberbullying, xenofobia. Tais debates tem a função de 

orientar os estudantes para tais situações ajudando a identificar, registrar e combater ocorrências do tipo. 

 Ainda como alternativa para o trabalho da cultura de paz temos também em fase de elaboração/implantação 

o projeto chamado “Escola que escuta” que traz o acolhimento dos alunos que por ventura passaram por situações 

citadas acima dentro ou fora da escola, essa ação busca além de acolher os estudantes oferecer orientação 

psicológica frente as consequências do contato com situações de violência. 

 Os projetos e ações citadas ainda não puderam ser anexados ao presente PPP tendo em vista a complexidade 

dos temas tratados e também o progresso atual da elaboração das propostas ainda em amadurecimento junto as 

equipes escolares e a correta divisão e execução dos papéis dentro das ações propostas, assim que concluído esse 

processo atulizaremos o PPP com a parte teórica e operacional das ações descritas. 

 

Plano de Atendimento aos estudantes em situação de incompatibilidade Idade/Ano 

 

 Para o encaminhamento dos alunos em incompatibilidade Idade/Ano as nossas equipes de SOE e SEAA 

são responsáveis por acompanhar todo o desenvolvimento dos alunos frente as atividades propostas período a 

período dentro do trabalho pedagógico da escola, sempre fomentndo estratégias junto aos professores e direção 

para que o foco principal seja a recuperação das aprendizagens e correção da diferença idade/ano cursado. 
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 Quando não é possível é feito um estudo de caso junto as equipes mencionadas e ainda com a direção da 

escola, colhendo o trabalho desenvolvido pelos professores, atividades e estratégias utilizadas para atingir o aluno, 

equipe gestora com os devidos registros do percurso do aluno na U.E., caso houver, regsitros e estratégias das salas 

de recurso pertinentes e ainda atendimentos e registros desses pelas equipes SOE/SEAA com o acolhimento das 

demandas do estudantes e a situação familiar no apoio do processo de aprendizagem do aluno. 

 Ao elaborar algum encaminhamento fruto da reunião das equipes é considerado o melhor caminho ao aluno 

e a família tendo sempre como objetivo facilitar o acesso e permanência do aluno na rede de ensino do DF, 

explorando todas as alternativas cabíveis em cada situação. 

 

Avaliação dos processos de Ensino e de Aprendizagem: Concepções e práticas 

 

Avaliação para as Aprendizagens 

 

A avaliação possui diversas funções; contudo, na avaliação formativa, estão as melhores intenções para 

acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender 

para desenvolver: eis a perspectiva avaliativa adotada. Entendemos que uma análise qualitativa deve se sobrepor 

à análise meramente quantitativa. 

Acreditamos que não são os instrumentos/procedimentos que definem a função formativa da avaliação, 

mas a intenção do avaliador e o uso que faz deles. Nesse sentido, apoiamos a utilização de diferentes formas de 

avaliar que contribuam para a conquista das aprendizagens por parte de todos os estudantes (VILLAS BOAS, 

2008).  

Este é o sentido da avaliação para as aprendizagens e não simplesmente da avaliação das aprendizagens. 

A diferença é que a primeira promove intervenções enquanto o trabalho pedagógico se desenvolve e a segunda, 

também denominada de avaliação somativa, faz um balanço das aprendizagens ocorridas após um determinado 

período de tempo, podendo não ter como objetivo a realização de intervenções. Acredita-se que a avaliação 

formativa serve para que os processos sejam conduzidos de maneira atenta e cuidadosa, a fim de que não se 

priorize o produto (quantidade) em detrimento da qualidade a ser considerada em todo o decurso. 

 

Avaliação em Larga Escala 

 

 Falando de avliações em larga escala, nossa UE participa sempre que possível de todas as oportunidades de 

avaliações da rede, sendo assim uma forma de avaliar nosso trabalho enquanto sujeitos do processo de 

aprendizagem e ainda colhendo estatísticas mais específifcas sobre quando e como direcionar os esforços. 

 Atualmente participamos da Avaliação Diagnóstica 2022 e OBMEP 2022, repassamos os resultados ao 

grupo de professores durante as coordenações e colhemos feedbacks que traduzam os resultados obtidos. 

 Ainda como exemplo participamos da avaliação do SAEB feita no ano de 2021, no entanto recentemente 

não foi possível colher os resultados uma vez que o índice de participação da escola ficou em torno de 78% frente 

aos 80% necessários a apreciação das notas e média da escola. 

 

Conselho de Classe 

  

 Nossos conselhos de classe são realizados sempre ao fim de cada bimestre, como rito temos ainda reuniões 

que antecedem esse momento em tom de pré-conselho onde são tratadas questões gerais sobre as turmas, os 

professores tem voz aberta a discutir os resultados do processo até então. 

 Dentro do conselho de classe temos ainda a participação das equipes escolares (SOE,SEAA, Salas de 

Recursos, Coordenação Pedagógica, Gestão e alunos convidados), durante os conselhos nos atemos ao processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos, verificando as dificuldades, pontencialidades e encaminhamentos possíveis a 

depender das situações. Embora dos resultados do conselho seja possível mensurar em qual nível de aprendizagem 

o aluno se encontra os registros formais da própria SEDF exigem que valores quantitativos sejam adicionados aos 

sistemas. 

 

Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados                                         educacionais 

 

Objetivos: 
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• Consolidar a implementação do 3º Ciclo na escola. 

• Assegurar a aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais através das adequações 

curriculares, fortalecimento da cultura inclusiva na escola 

• Promover a aprendizagem significativa dos alunos. 

• Promover a capacitação dos professores durante as coordenações                 pedagógicas para o aperfeiçoamento 

das práticas e metodologias;  

• Orientar, subsidiar e acompanhar os professores na realização das ações pedagógicas tendo como base o 

Currículo em Movimento da SEE e as Diretrizes Pedagógicas do 3º ciclo para a aprendizagem; 

• Fortalecer o Conselho de Classe como momento de avaliação formativa, autoavaliação e análise 

individual da situação de cada estudante identificando as fragilidades e potencialidades de cada um; 

• Realizar e registrar as adequações curriculares no início de cada bimestre; 

• Incentivar a autonomia do aluno na aquisição aprendizagem; 

• Aumentar o índice de aprovação e diminuir a evasão escolar;  

• Aumentar o IDEB e os resultados da escola em todas as avaliações institucionais; 

• Realizar a avaliação diagnóstica sempre que necessário para retomada da aprendizagem para identificar as 

potencialidades e o conhecimento prévio dos alunos; 

• Definição das Diretrizes que serão realizadas para sanar as fragilidades dos alunos e fortalecer suas 

potencialidades a partir de reagrupamentos e projetos interventivos, criando espaços e tempos para as 

aprendizagens; 

• Identificação do papel do intérprete de LIBRAS dentro de sala de aula na tradução das aulas. 

• Identificação do papel das Salas de recursos na capacitação dos profissionais da escola como primeiro 

contato com a inclusão. 

• Promoção de estudos de textos, troca de experiências, e avaliação das ações educativas;  

• Acompanhamento das atividades pedagógicas dos professores e dos projetos desenvolvidos na escola; 

• Gestão participativa e gestão de pessoas Objetivos: 

• Realizar a gestão escolar em parceria total com a comunidade na atuação efetiva do Conselho Escolar; 

• Promover a prática dialógica entre todos os atores do processo educativo; 

• Promover a gestão financeira da escola de forma transparente e participativa em parceria com o Conselho 

Escolar, de acordo com os princípios da autonomia, garantindo a responsabilidade e o zelo comum na 

manutenção e a otimização do uso, aplicação e distribuição dos recursos públicos;  

• Acompanhar o cumprimento do plano de trabalho de cada funcionário da instituição, cumprimento dos 

horários e juntamente com o supervisor administrativo, supervisionar abonos, atestados e TRE’s. 

• Divulgação da legislação vigente e discussão do Regimento Escolar do                                   CEF 07 com a comunidade 

escolar;  

• Elaboração da previsão de gastos, junto ao Conselho escolar; 

• Prestação de contas para a comunidade escolar;  

• Acompanhamento do calendário escolar, assegurando o seu                                    cumprimento  

 

Planos de Ação Específicos 

 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 

A coordenação pedagógica, principalmente dentro dos ciclos para as aprendizagens, funciona como o 

espaço principal para a construção do debate em torno das práticas pedagógicas, espaço no qual os professores e 

demais profissionais de apoio têm a missão de debruçar-se sobre o processo de ensino-aprendizagem tendo como 

base a discussão sobre a união entre teoria e prática, a aplicação do currículo em movimento dentro de suas 

possibilidades, a missão da escola e o papel do professor, a modernização do ensino frente às novas tecnologias, 

equalização das políticas públicas a aplicar dentro do ambiente escolar dentre outros debates.  

 

Quanto ao plano de ação em específico podemos visualizar o quadro abaixo: 

 

Objetivo Geral Objetivos 

Específicos 

Metas Avaliação do 

Plano de ação 

Cronograma Responsáveis 
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Através do espaço de 

coordenação 

pedagógica, fomentar 

o desenvolvimento, 

formação, integração 

do trabalho 

pedagógico e dos 

servidores tendo 

como meta o 

processo de ensino-

aprendizagem como 

um todo perpassando 

pelo bem estar dos 

alunos, servidores e 

colaboradores. 

- Promover o 

espaço de 

formação 

continuada. 

- Fomentar o 

espaço de troca 

de experiências 

do grupo. 

- Promover 

debates ricos em 

informações 

acerca da prática 

pedagógica. 

- Colocar em 

foco os ciclos 

para as 

aprendizagens. 

- Revisitar o 

PPP verificando 

o cumprimento 

dos objetivos.  

- Capacitar e 

orientar os 

profissionais 

quanto à 

característica 

inclusiva da 

escola. 

- Abrir espaço a 

formadores 

externos 

compartilhando 

conhecimentos 

distintos. 

- Fortalecer a 

comunidade 

tornando a 

escola como 

centro de 

referência local 

em 

aprendizagem. 

- Tornar a 

escola o 

centro da 

comunidade 

local 

- Consolidar 

o CEF 07 

como 

referência 

em escola 

inclusiva. 

- Capacitar o 

grupo de 

professores 

de forma que 

o trabalho 

esteja sempre 

em 

progressão. 

- Identificar 

através das 

ações 

conjuntas e 

dos debates 

os pontos de 

melhoria no 

trabalho 

pedagógico. 

- Propor 

novas 

estratégias 

baseadas na 

prática 

dentro de 

sala. 

- Unificar o 

trabalho 

pedagógico a 

fim de 

canalizar os 

esforços 

coletivos.  

- Avaliação 

institucional da 

SEDF. 

- Avaliação 

institucional 

promovida pela 

própria UE. 

- Avaliação do 

corpo docente 

pelos alunos, 

pais e 

responsáveis 

colhendo 

sugestões. 

- Avaliação da 

gestão da UE 

feita pelos 

servidores. 

- Feedback da 

comunidade 

escolar colhido 

através do 

contato 

presencial e 

pelos canais de 

atendimento 

disponíveis. 

- Avaliação 

coletiva dos 

objetivos e 

metas propostas 

neste 

documento. 

- Alcance das 

aprendizagens, 

verificadas nas 

avaliações 

internas e de 

larga escala 

comparando 

resultados 

anteriores. 

- Realizar os 

objetivos 

específicos 

num prazo de 6 

meses (3º e 4º 

bimestres). 

- Observar o 

avanço quanto 

as metas 

durante a 

atualização do 

PPP no 

próximo ano 

letivo. 

- Ao fim do 

presente ano 

letivo reavaliar 

o cumprimento 

das metas e 

objetivos e 

realocando o 

que for obtido 

para o 

cumprimento a 

partir da 

abertura do 

próximo ano 

letivo. 

- Equipe 

gestora da UE. 

- Equipe de 

supervisão e 

coordenação 

Pedagógica. 

- Equipes do 

SOE/SEAA. 

- Equipes das 

salas de 

recursos 

generalista e 

especializada 

D.A. 

- Grupo de 

professores 

regentes, 

intérpretes e 

educadores 

sociais. 

- 

Colaboradores 

terceirizados. 

 

➢ Estratégias a implementar como prioridades na Unidade Escolar: 

o Replanejamento curricular baseado nos diagnósticos realizados e disponíveis. 

o Integração do trabalho pedagógico entre professores com base nos dados colhidos no 1º semestre. 

o Formação continuada dentro do espaço de coordenação pedagógica com as temáticas: Formação 

para os ciclos, formação para correção da defasagem das aprendizagens frente ao período de 

pandemia, formação para identificação de problemas na alfabetização, formação para a avaliação 

para as aprendizagens, dentre outros temas pertinentes que identificarmos. 

o Formação promovida pelas salas de recursos para os professores acerca das adequações 

curriculares e da documentação pertinente. 

o Melhorar a estrutura física dos espaços de coordenação para antender o desenvolvimento dos 

professores e das atividades propostas. 
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o Trazer formadores externos de acordo com as necessidades da escola. 

o Abrir espaços para oficinas e Workshops voltados à área de educação. 

o Repensar a exposição do conhecimento adquirido pelos alunos em notas quantitativas, visando 

reformular os conceitos de aprendizagem unindo a experiência prática e a parte teórica trazida pelo 

currículo em movimento e os outros documentos norteadores. 

o Plano estruturado de formação para a aplicação do reagrupamento na U.E. 

o Separar espaços de fala aos professores para compartilhamento de experiências dentro das 

coordenações pedagógicas. 

 

 

➢ Estratégias a médio/longo prazo: 

o Colher o êxito do atual plano de ação e reaplicar, registrando os resultados no próximo PPP. 

o Buscar trabalhar com conceitos que traduzam a aprendizagem dos alunos ao inverso das notas 

quantitativas junto aos professores 

o Dentro do espaço de coordenação, promover estudos e discussão acerca dos indicadores das 

aprendizagens (Avaliações em escala, avaliações da própria U.E., índices e indicadores nacionais e 

regionais). 

o Buscar parcerias entre instituições superiores para trazer estagiários e estudantes a colaborar com a 

experiência destes sob a supervisão do grupo de professores e o avanço dos nossos estudantes com 

projetos e programas voltados a recuperação das aprendizagens. 

o Buscar nas novas tecnologias estratégias de comunicação e inovação para a equipe escolar 

favorecendo a atualização do grupo. 

o Fortalecer a parceria entre os órgãos de formação (EAPE, UNIEB) e demais instituições que 

acrescentem ao trabalho escolar como forma de melhorar a formação dos profissionais e gerar a 

cultura de desenvolvimento dentro do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA 

 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 

UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Fundamental 07                                                           

TELEFONE: 3901-3725 

PSICÓLOGA RESPONSÁVEL: Edvan Soares Nery Ventura                    MATRÍCULA SEEDF: 

2317966               CRP: 01/14539 

PEDAGOGA RESPONSÁVEL: Daniele Silva Nóbrega                               MATRÍCULA SEEDF: 

181.144.4                                                                         
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TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ( X  ) MATUTINO ( X ) 

VESPERTINO (   ) NOTURNO 

 

Plano de Ação 2022 

Eixo: Enfrentamento das situações de violência, vulnerabilidade social; e promoção de saúde 

mental. 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Projeto escola que escuta Construir espaço de escuta dos 

estudantes de temas pertinentes ao 

seu contexto, utilizando 

instrumentos da literatura como 

instrumento mediador. 

1º e 2º 

semestre. 

 

Produção de 

material artístico 

dos participantes. 

Busca de parcerias com conselho 

tutelar,SEJUS(Centro 18 de 

maio) 

Articular ações intersetoriais com 

fim de complementar politicas 

educacionais com políticas 

públicas sociais.  

 

1ºe 2º 

semestre. 

Feedback da 

comunidade 

escolar. 

 

 

Eixo: Protagonismo estudantil 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Projeto educação financeira 

Projeto representantes – 

direção e formação. 

Mediar processos pedagógicos 

interdisciplinares e promover o 

protagonismo estudantil. 

 

1º e 

2ºsemestre 

Questionário 

avaliativo estudantes 

e professores. 

 

Eixo: Transição em etapas 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 

Visitação escolas de transição ensino 

médio. 

Auxiliar no ritual de 

transição dos estudantes 

ao novo ciclo da sua vida 

acadêmica. 

2º semestre. Feedback a partir de 

diálogo com 

estudantes e 

professores. 

Eixo: Organização do trabalho pedagógico. 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Encontros quinzenais formativos equipes de 

apoio (supervisão pedagógica, coordenação 

pedagógica, direção, vice direção, 

orientação educacional e SEAA. 

Organizar e planejar praticas 

educacionais preventivas e 

interventivas. 

1º e 2º 

semestres 

  

Questionário 

avaliativo 

 

Construção de estratégias ao 

acompanhamento do processo de ensino 

aprendizagem (conquistar e instituir espaço 

de diálogo com professores próprio para as 

queixas escolares em coletiva) 

Construir vínculo de 

corresponsabilidade diante as 

queixas escolares, distanciando 

concepções equivocas referentes 

ao fracasso escolar. 

1º e 2º 

semestres 

Analise de 

resultados do 

PAIQUE. 
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Acolhimento e apresentação da escola 

dos estudantes de anos iniciais que 

serão recebidos. 

Auxiliar no ritual de 

transição dos estudantes 

ao novo ciclo da sua vida 

acadêmica. 

2º semestre. Feedback a partir de 

diálogo com 

estudantes e 

professores. 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo: Clareza de papéis, funções e responsabilidades dos sujeitos da comunidade escolar. 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Condução de coletivas focadas e 

esclarecimentos sobre possibilidades de 

atuação da equipe de forma interventiva e 

preventiva. 

Fortalecer identidade da 

equipe e fortalecer vínculos 

com professores para um 

trabalho de assessoria 

coletiva. 

1º e 2º 

semestre 

Diálogo com 

professores em 

coletivas. 

 

Eixo: Estratégia de Matrícula(Estudo de caso anual, Caso omisso e Conferência junto a 

UNIPLAT). 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Entrevistas com família, 

professores e estudantes. 

Captar informações necessárias 

para compreender as variáveis 

envolvidas no processo de 

escolarização do estudante para 

definir estrutura pedagógica que 

atenda sua necessidade 

educacional especial. 

2º semestre Resultados de estudo 

de caso e 

correspondência do 

desempenho escolar 

do estudante. 

Articulação com Sala de 

Recursos Generalista e Sala de 

Recursos Específicas. 

Atuar de forma multidisciplinar 

afim de garantir e prestar o 

atendimento qualificado a 

necessidade educacional do 

estudante. 

2º semestre Resultados de estudo 

de caso e 

correspondência do 

desempenho escolar 

do estudante. 

E  eee   Elaboração de relatórios e 

documentos. 

Registrar e comunicar com 

instâncias responsáveis em 

organizar as políticas 

educacionais de atendimento aos 

estudantes com necessidades 

educacionais especiais. 

2º semestre Resultados de estudo 

de caso e 

correspondência do 

desempenho escolar 

do estudante. 

 

SALA DE RECURSOS ESPECIALIZADA – D.A. 

 

Professor Sérgio Clei de Araújo Rocha Matrícula: 43.212-1  

Professor Lindinalvo Oliveira de Andrade Matrícula: 38940-4  

Professor Thomas Arnaldo de Jesus Matrícula 228711-0 
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O Atendimento Educacional Especializado deve “identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e 

de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena par- ticipação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado devem ser diferentes daquelas 

atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem 

essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa a formação dos alunos, buscando que eles possam se 

desenvolver como pessoas atuantes e participativas no mundo que vivemos” (CNE, RESOLUÇÃO Nº 

4,OUTUBRO DE 2009). 

A Sala de Recursos Específica DA é um espaço da escola destinado aos educandos com necessidades 

educacionais específicas seja atendido por meio de estratégias de aprendizagem centradas na construção de 

conhecimentos pelos mesmos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e participem da vida escolar. 

Sempre com uma abordagem concreta, lúdica, com uso de projetores, livros, linguagem imagética, uso da libras 

e do português como segunda língua bem como demais tecnologias 

 

Justificativa: O Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia, conta com 6 profissionais, habilitados 

para suas respectivas disciplinas e na modalidade DA, da Sala de Recursos Especializada – Deficientes Auditivos 

e Surdos (2 professores de português como segunda língua, 1 de matemática, 1 de ciências, 1 de história, 1 de 

geografia e 1 de libras), que oferece o atendimento educacional especializado, há mais de 27 anos (desde 1994), 

para educandos desta modalidade. Destaca-se que a Sala de Recursos atende alunos surdos com deficiência leves, 

moderados, profundos, e codas, (alguns com outras necessidades especiais também), oferecendo subsídios 

pedagógicos e con- tribuindo para a aprendizagem dos conteúdos da classe comum. Atualmente temos 6 turmas 

de deficientes auditivo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 9 anos. 

De um modo geral, a Sala de Recursos é uma das especificidades da Escola Inclusiva e torna mais eficiente o 

desenvolvimento educacional do aluno com necessida- des especiais, assegurando ao estudante a inclusão nas 

salas de aula regulares, sejam elas de forma presencial (os alunos terão até 3 atendimentos por professor, em turno 

contrário). 

É importante buscar nas discussões impactantes promovidos na relação entre diferenças novos caminhos para a 

inclusão nos âmbitos educacionais, sociais e culturais para que a pessoa, ou as pessoas, com deficiência auditiva 

possa usufruir de seus direitos num todo. Os educadores nesta área devem conhecer a história dos surdos, o papel 

da língua de sinais e estudar novas metodologias e novos caminhos de atuação na busca de vir a contribuir no 

processo inclusivo. 

Este projeto de atendimento vem para superar essa deficiência e favorecer o pleno desenvolvimento, na 

medida que oferece uma ampla possibilidade de apreensão do conhecimento humano, utilizando-se de um 

processo mais especializado com profissionais experientes e habilitados em surdez 

O desafio e o enfrentamento de barreiras provocam uma sensação de exclusão, porque é impedido de 

exercer sua cidadania no contexto social. No entanto a aquisi- ção da Língua de Sinais, não é suficiente para 

escolarizar o aluno (a) com essa deficiência. A proposta da educação escolar inclusiva é um desafio para ser 

efetivada, pois o aluno (a) com deficiência auditiva, ou seja, surdez tem direito de acesso ao conhecimento, à 

acessibilidade. 

No âmbito educacional as intervenções pedagógicas, fazem-se necessárias para a superação das barreiras 

no seu processo de desenvolvimento do pensamento e de conhecimento, através de uma aprendizagem bastante 

significativa para o aluno (a) com deficiência auditiva (surdez). As etapas do desenvolvimento cognitivo 

teoricamen- te são ordenadas, mas o ritmo de desenvolvimento de cada indivíduo depende de suas capacidades 

intelectuais que também dependem intrinsecamente de sua herança genética e das condições ambientais em que 

vive. 

Sendo um espaço organizado com materiais didático-pedagógicos e visuais (Datashow, adaptações 

concretas, aulas em libras), equipamentos específicos e profissio- nais com formação para o atendimento às 

necessidades educacionais específicas dos estudantes. 

O Atendimento Educacional Especializado tem como função complementar a formação do educando por 

meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibili- dade e estratégias que eliminem as barreiras para sua 

plena participação na sociedade e para o desenvolvimento de sua aprendizagem, visando também à autonomia e 

PLANO DE AÇÃO 2022 
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independência na escola e fora dela. Acredita-se numa Educação Inclusiva onde todos os alunos possam ter acesso 

a escola, sendo oferecidas a eles alternativas que explo- rem suas potencialidades através de uma participação 

interativa entre todos que estão envolvidos no processo educativo do aluno. 

O sucesso escolar do aluno com necessidades específicas e sua integração na escola gira em torno da 

participação efetiva da família, do envolvimento de profissionais qualificados para realizar um atendimento 

especializado (quando necessário) e da escola. 

Essa parceria é muito importante para que o aluno possa participar das aulas de forma  

efetiva, garantindo a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS METAS AÇÕES 

AVALIAÇÃO 
DAS 

AÇÕES 
CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 

Prover 

condições de 

aces- so, 

participação e 

aprendiza- gem 

no ensino 

regular aos 

alunos com 

deficiência 

audi- tiva/surdez 

Garantir a 

transversalidade 

das ações da 

educação 

especial no 

ensino regular; 

Fomentar o 
desenvolvi- 
mento de 

recursos didáticos 
e pedagógicos 

que eliminem as 
barreiras no 
processo de  

ensino e 
aprendizagem; e 

 

Assegurar 

condições para 

a continuidade 

de estudos nos 

demais níveis 

Espera-se que os 
alunos ANEEs 
(com deficiência 
auditi- va/surdez) 
e no seu entorno 
possam com as 
atividades reali- 
zadas na Sala de 
Recursos e 
demais espaços 
escolares, ter uma 
melhor integração 
na esco- la, 
podendo 
compreender 
melhor a rotina 
escolar, tanto em 
sala de aula como 
nos demais 
espaços 
educacionais 
presente em 
varias escolas 
(pátio, biblioteca, 
sala de recursos, 
sala de 
atendimento  
específico). 

 

Também 

espera-se, poder 

construir junto 

com os professo- 

res de turma, que 

possuem alu- nos 

ANEEs a 

elaboração de 

uma Adaptação 

Curricular, para 

que se possa 

acompanhar 

melhor o 

Para 

desenvolver o 

tra- balho na 

Sala de 

Recursos, 

pretende-se 

explorar os 

recur- sos 

existentes na 

sala, valori- 

zando o 

aspecto lúdico 

do alu- no, 

pois a 

brincadeira já 

está presente 

no universo 

infantil, sendo 

um ótimo 

caminho para 

que possamos 

atingir nossos 

objetivos. 

Assim como 

também vi- 

samos 

explorar os 

A avaliação 

educa- cional, 

enquanto um 

proces- so 

dinâmico que 

considera tanto 

o nível atual de 

desen- 

volvimento do 

aluno quanto às 

possibilidades 

de apren- 

dizagem futura, 

configura-se em 

uma ação 

pedagógica 

processual e 

formativa que 

analisa o 

desempenho do 

aluno em 

relação ao seu 

progresso 

individual, 

preva- lecendo 

nessa avaliação 

os 

Atendimentos 

semanais ao 

longo dos 

bimestres 

letivos. 

Dias de 

atendimento: 3ª, 

5ª e 6ª. 

Quartas: 

Coordenação 

pedagógica 

geral no CEF 07 

Sextas: 

Coordenação 

Pedagógica sob 

supervi- são da 

CRE Ceilândia. 

Realização da 

semana distrital 

sobre a 

inclusão no DF. 

Durante a 

semana de cada 

bimestre: 

Acompa- 

nhamento das 

Professores 

da SRE 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Regentes de cada 

disciplina 

Professores da 

SRE                                               

Professores 

Regentes 

Intérpretes 

Equipe diretiva 
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de ensino. 

Perceber as 

necessidades 

educacionais 

especiais dos 

alunos 

valorizando a 

educa- ção 

inclusiva; 

Compreender 

o aluno com 

necessidade 

específica, 

assim como 

demais alunos, 

como parte de 

TODA a esco- 

la; 

Flexibilizar a 

ação pedagó- 

gica nas 

diferentes áreas 

de 

conhecimento 

de modo ade- 

quado às 

necessidades 

es- peciais de 

aprendizagem, 

respeitando as 

individualida- 

des dos alunos; 

Buscar a 

melhor 

integração dos 

desenvolvimento 

destes alunos, 

vendo seu 

crescimento 

individu- al, 

respeitando suas 

necessida- des e 

diferenças. 

O trabalho ao 

longo do ano será 

acompanhado 

pela equipe 

pedagógica, e 

sempre procuran- 

do parcerias com 

os professores de 

turma e 

familiares, 

visando o melhor 

desenvolvimento 

dos alunos 

atendidos. 

A Sala de 

Recursos visa 

atender os alunos 

com necessi- 

dades 

educacionais 

especiais, 

garantindo a 

TODOS os 

alunos o direito 

de receber uma 

educação de 

qualidade, para 

que possam 

recursos 

tecnológicos 

da sala, pois 

exis tem vários 

materiais 

didáticos que 

auxiliam a 

diminuir as 

bar- reiras das 

Pessoas com 

neces- sidades 

específicas na 

escola, 

facilitando e 

auxiliando sua 

aprendizagem. 

Os 

alunos são 

atendidos na 

Sala de 

Recursos, de 

forma que 

venha 

complementar 

e suplementar 

a 

aprendizagem 

destes alunos. 

Os 

atendimentos 

aconte- cerão 

respeitando as 

individua- 

lidades de cada 

um e buscando 

aspectos    

qualitativos    

que indiquem as 

intervenções 

pedagógicas do 

professor. 

A avaliação dos 

alu- nos 

portadores de 

necessi dades 

especiais deve 

ser elaborada 

através de Pare 

cer Descritivo 

pelo professor da 

classe comum e 

do pro fessor do 

Atendimento 

Edu cacional 

Especializado, 

considerando 

todos os as 

pectos do 

desenvolvimento 

da aprendizagem 

desses alunos. 

provas. 

Encontro de 

pais e de- mais 

membros da 

comu- nidade 

escolar 

Semana de 

reflexão sobre a 

pessoa com 

deficiência. 
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alunos com 

necessida- des 

específicas na 

escola, 

auxiliando o 

seu desenvolvi- 

mento 

educacional e 

social, 

valorizando e 

respeitando as 

diferenças de 

cada um; 

Garantir um 

ambiente 

educacional 

acolhedor que 

efetivamente 

promova a 

escolarização 

do aluno e 

considerando a 

necessidade de 

orientar a 

prática pedagó- 

gica dos 

professores 

espe- cialistas 

juntamente com 

os docentes e 

intérpretes em 

sala de aula. 

conviver na 

escola e na 

socieda- de, de 

forma 

participativa e 

atu- ante, 

vivendo e 

respeitando as 

diferenças no 

nosso dia a dia. 

atender as 

metas traçadas 

para cada 

aluno. Este 

atendimento 

será 

individual, 

quando neces- 

sário, ou em 

pequenos 

grupos, de até 

três alunos, 

conforme a 

necessidade de 

cada aluno 

atendido. 

A 

parceria com 

os pro- 

fessores de 

turma é 

fundamen- tal 

para o sucesso 

da Sala de 

Recursos, 

assim como a 

partici- pação 

da família, que 

deve estar 

sempre 

presente, para 

que juntos 

possamos 

traçar melhor 

as metas a 

serem 
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atingidas, 

estabelecendo 

uma mesma 

linguagem 

com estes 

alunos. 
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- Sensibilizar os 

professores sobre a 

educação dos 

surdos, 

multiplicando 

ideias e conheci- 

mento sobre a 

inclusão escolar; 

- Realizar visitas 

nos diferentes 

espaços escolares, 

a fim de observar 

como está 

ocorrendo à 

inclusão do aluno 

com necessi- dade 

específica na 

escola, orien- tando 

os professores com 

ideias e sugestões 

para a melhor inte- 

gração destes 

alunos; 

- Atuar em equipe, 

inclusive, quando 

possível, com 

outros professores 

e profissionais 

espe- cializados em 

educação especial; 

-Participar 

efetivamente das 

formações 

 

 

Apropriar-se dos 

documentos: 

Estratégia de 

Matrícula, Portari- 

as, Regimento da 

SEDF, para melhor 

atender os alunos 

ENEE e seus 

respectivos 

familiares. 

Participar do 

Conselho de 

Classe. Participar 

ativamente do 

processo de 

integração família- 

escola comunidade, 

realizando ações 

que favoreçam o 

envol- vimento dos 

pais no processo 

educativo 

- Trabalhar 

juntamente com os 

professores e com a 

equipe diretiva na 

construção do 

ensino dos alunos 

com necessidades 

específicas da 

escola; 

Participar das 

coletivas da escola; 

 

 

Atendimentos 

indivi- duais e 

coletivos 

conforme 

demanda ao longo 

do ano   letivo  

-Como critérios 

avaliativos a SR 

fará o 

acompanhamen- to 

e, observação dos 

regis- tros e a 

avaliação das 

ações 

contempladas 

neste Plano de 

Ação. 

As ações serão 

avaliadas de 

acordo com o 

cronogra- ma e 

com os 

resultados 

obtidos, 

retomando e e 

pla- nejando 

sempre que for 

necessário. 

Reuniões 

nas coletivas pa- ra 

tratarmos dos 

alunos com 

deficiências 

 

 

O trabalho ao 

longo do ano será 

acompanhado pela 

equipe 

pedagógica, e 

sempre 

procurando 

parcerias com os 

profes- sores de 

turma e familia- 

res e intérpretes 

visando o melhor 

desenvolvimen- to 

dos alunos 

atendidos. 

Atendimentos 

sema- nais ao 

longo dos bimes- 

35rês letivos 

(Atendimento em 

dupla ou trio). 

Dias de 

atendimento: 3ª, 

5ª e 6ª. 

Quartas: 

Coordenação 

pedagógica geral 

no CEF 07 

Sextas: 

Coordenação 

Pedagógica sob 

supervi- são da 

CRE Ceilândia. 

 

 

Professores 

da SRE 

Professores 

Regentes 

Equipe 

diretiva 
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oferecidas pela 

escola e outros 

cursos na área da 

educação especial 

que estive- rem ao 

seu alcance de 

forma contínua, 

buscando melhor 

quali- ficação, 

mantendo-se 

sempre atualizada. 

Operacionalizar 

formas de 

comunicação entre 

equipes (AEE 

– SEAA – SOE) 

visando a otimi- 

zação do trabalho 

e a não repeti- ção 

de atividades  

- Adaptação do 

conteúdo das 

disciplinas aos 

alunos sur- 

dos/deficientes 

auditivos durante 

os atendimentos 

no turno contrá- rio 

Clareza na 

compreensão que a 

Língua de Sinais é 

a Língua natural 

dos mesmos e que 

servi- rá como 

medidora e apoio 

sugerir e/ou adequar 

ações para o Projeto 

Político Pedagógico; 

participar de cur- 

sos; ouvir e dialogar 

com pro- fessores, 

pais, alunos; 

registrar ocorrências 

e outras especifici- 

dades do aluno; 

sensibilizar todos os 

envolvidos para a 

efici- ência no 

processo escolar do 

aluno. 

Atendimento em 

dupla ou trio 

visando o 

conteúdo estudado 

e sua compreensão 

Participar das 

Coordenações/ 

Encontros de 

Articulação Peda- 

gógica pra os 

profissionais das 

Salas de Recursos 

Generalistas e 

Específica da CRE 

de Ceilân- 

dia/UNIEB. 

Dar devolutiva 

sobre os alunos 

encaminhados; 

Reunir com 
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na aprendizagem 

das disciplinas. 

Abordar os 

conteúdos respei- 

tando essa 

singularidade e na 

avaliação aceitar a 

individualida- de e 

a especificidade 

dos surdos sem 

compara-los aos 

ouvintes, mas 

preservar uma 

educação de 

qualidade também 

aos surdos. 

membros da co- 

munidade escolar 

e/ou respon- sáveis 

para discutir 

situações 

problemas dos 

alunos ENE- 

Es/Surdez 

Participar de 

estudo de caso dos 

alunos em 

situação de difi- 

culdade. 

Conversas 

dirigidas, apresen- 

tações de vídeo e 

rodas de conversas 

com docentes e alu 

nos 



 
 

Plano De Ação Anual Da Orientação Educacional – 2022 

 

 

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

Pedagogo(a) – Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da Unidade Escolar, 

incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os 

Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública do Distrito Federal, 

disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da 

ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Política Pedagógica – PPP da unidade escolar, 

visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, 

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

cidadania com responsabilidade. (2019, p. 59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 

UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino 

Fundamental 07 

TELEFONE: 3901-

3725 

Orientadora Educacional : Quézia Elaine 

Ferreira 

MATRÍCULA SEEDF: 242923-3 

Orientadora Educacional: Ane Caroline 

Rodrigues Monteiro 

MATRÍCULA SEEDF: 243045-2 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ( X ) MATUTINO ( X ) 

VESPERTINO ( ) NOTURNO 



 
 

Plano de Ação 2022 

Eixo: Acolhimento 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Acolher os estudantes recém-chegados 

à escola; 

Apresentar as competências da 

Orientação Educacional para a 

comunidade escolar; 

Acolher todos os estudantes, 

encaminhados pelos professores, 

conversar, acompanhar e fazer 

encaminhamento, quando necessário e 

oferecer escuta ativa às famílias, 

estudantes 

e, professores 

Desenvolvimento das   

habilidades socioemocionais, e 

apoio ao crescimento pessoal 

dos educandos , abrir espaço 

para as relações afetivas, para o 

contato com o outro. 

1º e 2º 
semestres 

 

Escuta 

ativa 

 

 

Eixo: Relacionamento interpessoal e intrapessoal 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Encontros coletivos. Atendimento em 

pequenos grupos. Atendimento individual. 

Acompanhamento e encaminhamento. 

Implementar na equipe de educadores e em 

outras, o desenvolvimento de habilidades e 

atitudes necessárias ao processo de relações 

interpessoais. Ajudar o professor a se 

perceber e a perceber seu aluno na relação 

com ele mesmo e o outro. Ajudar o professor 

a responder adequadamente a certas classes. 

Sensibilizar o professor para tornar o 

ambiente escolar menos ameaçador. 

Propiciar um bom 

relacionamento 

interpessoal. 

Ajudar o aluno em seu 

processo de 

autoconhecimento e 

desenvolver um 

autoconceito positivo. 

Ajudar o aluno a 

integrar-se na estrutura 

da escola. Valorizar a 

estima de alunos, 

professores e 

funcionários. 

1º e 2º 

semestre. 

Conselho de 

Classe. 

Encontros. 

Vídeos Oficinas 

Datas 

comemorativas. 



 
 

 

Eixo: Rendimento Escolar 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Condução de coletivas focadas e 

esclarecimentos sobre 

possibilidades de atuação da equipe 

de forma interventiva e preventiva. 

Acompanhar o aluno 

no processo da 

aprendizagem. e 

descobrir suas 

habilidades de 

estudo. 

Orientar o aluno 

com dificuldades na 

aprendizagem e na 

adaptação escolar. 

1º e 2º 

semestre 

Encontros Coletivas 

Observação de alunos 

Levantamento de perfil de 

rendimento Estudo de 

casos Encaminhamentos 

 

 

Eixo: Protagonismo estudantil 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Projeto educação

 financeira e 

empreendedorismo 

Projeto representantes – direção e 

formação. 

Mediar processos pedagógicos 

interdisciplinares e promover o 

protagonismo estudantil. 

1º e 

2ºsemestre 

Questionário 

avaliativo 

estudantes e 

professores. 

 

 

Eixo: Mediação de Conflitos 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Realizar escuta ativa e favorecer a 

comunicação e entendimento entre os 

estudantes acerca do conflito. 

Incentivar o 

protagonismo na 

resolução dos 

conflitos. 

1º e 

2ºsemestre 

Reuniões com os 

estudantes e 

famílias quando 

necessário para 

mediações . 



 
 

Eixo: 18 de maio, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

18 de maio: Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes 

Chamar a atenção das Crianças e 

Adolescentes quanto à questão 

do abuso e exploração sexual e 

demonstrar o quão importante se 

faz com a denúncia. 

1º e 2º 
semestre 

Debates com os 

estudantes e com 

apoio das redes 

externas. 

Prevenção ao suicídio 
Chamar a atenção para a 

prevenção do suicídio através da 

valorização da vida. 

2º semestre Intervenção com 

alunos. Debates 

com os estudantes, 

produção de 

material de apoio. 

Câncer de mama 
Conscientizar as mulheres sobre 

a importância da prevenção e do 

diagnóstico precoce do câncer 

de 

mama 

2º semestre Debates com os 

estudantes, 

produção de 

material de apoio 

Combate ao câncer de próstata 
Conscientização do público 

masculino a respeito do câncer 

de próstata, uma importante 

causa de morte entre os homens. 

2º semestre Debates com os 

estudantes, 

produção de 

material de apoio 

 

 

Eixo: Estratégia de Matrícula(Estudo de caso anual, Caso omisso e Conferência junto à 
UNIPLAT). 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Entrevistas com família, 

professores e estudantes. 

Captar informações necessárias 

para compreender as variáveis 

envolvidas no processo de 

escolarização do estudante para 

definir estrutura pedagógica que 

atenda sua 

necessidade educacional 

especial. 

2º semestre Resultados de estudo 

de caso e 

correspondência do 

desempenho escolar 

do estudante. 

Articulação com Sala de 

Recursos Generalista e Sala de 

Recursos Específicas. 

Atuar de forma multidisciplinar 

afim de garantir e prestar o 

atendimento qualificado a 

necessidade educacional do 

estudante. 

2º semestre Resultados de estudo 

de caso e 

correspondência 



 
 

   do desempenho escolar 

do estudante. 

Elaboração de 

relatórios e 

documentos. 

Registrar e comunicar com instâncias 

responsáveis em organizar as políticas 

educacionais de atendimento aos estudantes 

com necessidades educacionais especiais. 

2º 

semestre 

Resultados de estudo de caso e 

correspondência do 

desempenho escolar do 

estudante. 

 

 

Eixo: Transição em etapas 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 

 

Visitação às escolas de transição ensino 

médio. 

Auxiliar no ritual de 

transição dos estudantes ao 

novo ciclo da sua vida 

acadêmica. 

2º semestre. Feedback a 

partir de diálogo 

com 

estudantes e 

professores. 

Acolhimento e apresentação da escola dos 

estudantes de anos iniciais que serão 

recebidos. 

Auxiliar no ritual de 

transição dos estudantes ao 

novo ciclo da sua vida 

acadêmica. 

2º semestre. Feedback a 

partir de diálogo 

com 

estudantes e 

professores. 

 

Este projeto do Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia tem como objetivo levar os/as 

estudantes à percepção de que a Educação Financeira é uma leitura da realidade, de planejamento de 

vida, de prevenção e de realização individual e coletiva. Ampliar a participação da comunidade escolar 

e local da gestão administrativa, pedagógica e financeira nos apoiando no fortalecimento do Conselho 

Escolar desta Instituição de Ensino e buscar de forma coletiva construir democraticamente um projeto 

de educação de qualidade para nossos estudantes. 

Justificativa 

O projeto será implantado porque foi verificada, pela comunidade escolar, a necessidade de abordagem 

da educação financeira na escola visando à preparação dos/das estudantes do Centro de Ensino 

Fundamental 07 de Ceilândia para a reestruturação dos espaços escolares como ambiente de lazer 

associado a aprendizagem, resgatando através das ações o sentimento de pertencimento e cuidado com 

o patrimônio público. 



 
 

Objetivo Geral 

Desenvolver, nos/nas estudantes, habilidades para lidar com os aspectos financeiros da vida 

adulta, bem como conseguir gerar renda por meio da identificação e da exploração de habilidades 

pessoais 

Objetivos Específicos/Metas 

Ensinar aspectos básicos de economia, tais como: 

- Reserva para projetos de curto, médio e longo prazo; visando a melhoria dos espaços escolares, 

- Tornar a escola um espaço confortável, agradável e eficiente em suas atribuições através da 

aquisição de bens e serviços necessários. 

- Como lidar com o consumismo e a necessidade de se fazer uma avaliação crítica antes de cada 

decisão financeira; 

- Como calcular os juros embutidos nas operações de crédito, à vista ou a prazo qual a melhor decisão. 

- Evidenciar e desenvolver as habilidades dos/das estudantes capazes de gerar renda, 

apresentando a eles/elas as várias formas de empreendedorismo social e como podem utilizá-las 

para transformar o ambiente escolar. 

 

Metodologia 

∙ O projeto contará com a participação de alunos/as dos turnos matutino e vespertino, na venda de 

picolés, assistidos/as por professores/as, SOE, SEAA, Equipe Gestora e coordenadores. 

∙ A abordagem da temática será feita de forma transversal conforme previsto na Base Nacional Comum 
Curricular. 

∙ O SOE/SEAA, juntamente com os representantes de Turma e o Grêmio Estudantil auxiliarão na 

preparação do material e no direcionamento dos trabalhos e articularam, com os estudantes, as 

atividades de educação financeira e empreendedorismo. 

∙ Ao longo do ano ou haverá reuniões e ações tratando a respeito dos assuntos do projeto. 

∙ O tema poderá ser tratado em todas as disciplinas, mas isso ocorrerá de forma mais efetiva nas 

disciplinas de Matemática e de PD I, II e III, com a abordagem dos aspectos matemáticos do conteúdo, 

valendo-se da abordagem para reforçar fragilidades apresentadas pelos/pelas estudantes em relação 

às operações matemáticas básicas e nas disciplinas de PD’s trabalhando a reflexão, por meio de 

textos, gráficos e 

redações, da relação da pessoa com o dinheiro, com a importância de se estabelecer objetivos e 

metas financeiras de curto, médio e longo prazo e com o empreendedorismo com foco no 

empreendedorismo social. 

 

Responsáveis 



 
 

Comunidade Escolar. O SOE/SEAA são os idealizadores e os executores do projeto e coloca-

se à disposição para o planejamento junto aos/aos professores/as. 

 

Cronograma 

O projeto será realizado em todo o período letivo e, dependendo do desenvolvimento dos 

estudantes, quando fizer necessário haverá um  revezamento com estudantes ainda não contemplados 

pelo projeto escolar. 

 

 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com os objetivos previstos.  

“Promover educação de qualidade é uma arte colaborativa”, é essa 

a máxima que norteará permanentemente este Projeto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projetos Específicos 

 

Estrutura de Projeto Integrador (TRANSDISCIPLINAR) IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Bullying Não é Brincadeira 

Etapas: 6º ao 9º ano (matutino e 

vespertino) 

Total de alunos envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: todas as disciplinas 

Equipe responsável: SOE 

 

 

JUSTIFICATIVA 

No Brasil, uma pesquisa realizada em 2010 com alunos de escolas públicas e particulares 

revelou que as humilhações típicas do bullying são comuns em alunos da 5ª e 6ª séries. As 

três cidades brasileiras com maior incidência dessa prática são: Brasília, Belo Horizonte e 

Curitiba. 

Assim, entendemos que é urgente a necessidade de tratarmos a temática bullying com 

nossos alunos (e também com os professores, os pais e familiares). Devemos todos estar 

preparados para lidar com o bullying dentro e fora da escola. Devemos ainda orientar 

nossos alunos a respeito da violência e das agressões no ambiente 

virtual: cyberbullying. E sobretudo, devemos saber de que forma a família pode contribuir 

a esse favor. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Bullying é uma forma de violência que se manifesta de forma verbal, física e/ou psicológica. 

Sempre hostil, cruel, difamatória e excludente. As consequências para a vítima são sempre 

traumáticas. Este tipo de violência ocorre, em geral, no trabalho, 

na vizinhança, no seio da família, mas principalmente na escola. Ocorre também no meio 

virtual (Redes Sociais): é o Cyberbullying 

 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Promover o esclarecimento sobre o Bullying e 

os danos físicos e/ou morais 

que pode causar às vítimas dessa prática. 

 

ESPECÍFICOS 

Estimular debates quanto à prática do 

Bullying; Diminuir a incidência de casos de 

violência dentro e fora da escola; 

 promover reflexões sobre diversidade 

cultural; gerar nos alunos o reconhecimento 

da pluralidade da 

sociedade em que vivem e o respeito aos 

colegas. 

 

 

CONTEÚDOS 



 
 

Professores de todas as disciplinas estarão envolvidos no Projeto. 

As atividades desenvolvidas serão definidas a cada ano e comporão o Plano de Ação. 

Entre as atividades possíveis estão Teatro, vídeos, debates, confecção de cartazes, textos (que 

poderão ser divulgados na Página da escola no Facebook.) 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto Gincana das Cores 

Etapas: 6º ao 9º ano (matutino e 

vespertino) 

Total de alunos envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: todas as disciplinas 

Equipe responsável: Equipe Gestora e Coordenação 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Baseados no pressuposto de que o aluno é o protagonista das suas ações, às quais proporcionam 

a construção da aprendizagem, sugerimos diversas atividades interdisciplinares, possibilitando 

assim a troca de experiências e socialização entre professores e alunos, além de maior interação 

entre alunos de diferentes turmas. 

Buscamos promover um ambiente de respeito, consideração e aprendizagem, e respeito aos 

valores morais e éticos. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

A realidade da educação atual propõe a formação de um ser social integral, isso traz uma 

preocupação com o ensino não apenas dos conteúdos formais, mas também nas áreas afetiva e 

social. Assim, é importante que as escolas realizem projetos que possam colaborar nessa 

formação integral do indivíduo, e proporcionar ao aluno ser 

protagonista de sua própria história. 

 

 

OBJETIVOS 

GERAL Propor aos nossos alunos provas e desafios que 

os levem a perceber que a aprendizagem 

também se faz para além da sala de aula e que 

seja capaz de resolver situações problemas do 

raciocínio e da cooperação mútua, estabelecer 

relações 

de competitividade, respeito e de inclusão. 

ESPECÍFICOS Promover a socialização e integração dos 

estudantes de diferentes turmas; 



 
 

 Desafiar o espírito de competitividade e 

imaginação dos estudantes; Desenvolver uma 

preocupação mais aguçada com as atividades 

socioambientais, 

Promover a inclusão e respeito ao próximo. 

 

 

CONTEÚDOS 

Além da Equipe Gestora e da Coordenação, professores de todas as disciplinas estarão envolvidos 

no Projeto como parte integrante das equipes. 

As atividades desenvolvidas serão definidas a cada ano e comporão o Plano de Ação. Cada turma, 

junto aos Professores Conselheiros, formará com outras três turmas (definidas por sorteio) uma 

equipe. 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Oficinas de Produção de texto 

Etapas: 9º ano (matutino) Total de alunos envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: LínguaPortuguesa, Ciências e História 

Equipe responsável: Professores de LínguaPortuguesa e Interprete de LIBRAS 

 

 

JUSTIFICATIVA 

De maneira geral, observamos que os alunos apresentam falta de hábito de leitura, insegurança 

para escrever, dificuldades com os conectivos e vocabulário pobre. Dessa forma, a produção 

de texto se torna algo muito estressor para o aluno. Muitos não gostam ou se recusam a 

escrever desde pequenos textos como bilhetes, cartas, anotações em geral, como também 

compreender e executar os diferentes gêneros 

textuais sendo necessário, além das orientações para o entendimento de cada gênero textual, o 

estímulo para a leitura e a escrita. 

 

 

OBJETIVOS 

GERAL Estimular a leitura de diferentes gêneros 

textuais aprimorando a escrita. 

 

 

ESPECÍFICOS 

Ler diferentes gêneros textuais. Estimular a 

pesquisa 

Usar adequadamente o dicionário Aperfeiçoar a 

escrita 

Adquirir autonomia para a escrita. 

 

CONTEÚDOS 

Tipologia textual x gêneros textuais: conhecendo os macro e microtextos; 

Estruturação textual: parágrafos, pontuação, conectivos semânticos, advérbios, crase, tempos 



 
 

verbais e sujeitos, substituição e reestruturação de frases 

Chuva de ideias e pesquisa do assunto; coleta de dados e primeiras ideias; Refacção textual. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Escrever um texto pode se tornar algo prazeroso desde que o aluno compreenda e domine as 

normas da escrita. Além disso, é necessário adquirir conhecimento para se 

ter propriedade na escrita. Para tanto é necessário a realização de pesquisa prévia em diversas 

fontes par se escrever sobre um determinado tema. 



 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Diversidade na Escola 

Etapas:6ºs, 7ºs e8ºs anos Total de alunos envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: Ciências, Português e PD1 e PD2 

Equipe responsável: Professor de PD e Ciências 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto é de iniciativa educacional e está de acordo com a perspectiva da escola inclusiva. O 

rol de atividade busca a reflexão crítica sobre os assuntos da 

diversidade e inclusão nas diversas formas: deficiência, sexualidade, social e étnico. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Minimizar os preconceitos, as discriminações e 

o bullyng no ambiente escolar. 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

construção do mural da deficiência. produção 

áudio visual sobre sexualidade 

– festival de curtas metragens. seminários 

diversidade social e interdisciplinaridade. 

Festival da diversidade (atividades múltiplas 

que englobem (mural, festival cine Diversidade 

– curtas, seminários e desfile cultural). 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Existem dados preocupantes em relação à realidade do dia a dia escolar. Diversas pessoas 

consideradas “diferentes” sofrem com preconceito e discriminação por sua cor, seu gênero, sua 

identidade de gênero (e orientação sexual), sua condição física ou 

intelectual, sua aparência, sua situação social, o seu local de nascimento, onde mora, a 

religiosidade, e outros. No Brasil e em Brasília sobram exemplos de brigas de gangues, 

assassinatos de negros, homossexuais, índios e mulheres, ataques a centros de umbanda e 

candomblé, e muitos outros. Assim, justifica-se a execução de projeto que instiguem o 

respeito aos diversos e as diferenças. 



 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Vozes da Paz 

Etapas:6º ao 9º Ano Total de alunos envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: todas 

Equipe responsável: Equipe Gestora, Coordenação, SOE, SR, professores, 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Mediante os vários conflitos que ocorrem no ambiente escolar, problemas disciplinares e de 

convivência de maneira geral. O presente Projeto tem como foco a mediação dos conflitos e a 

criação de um ambiente propício ao diálogo e à comunicação não violenta por meio do 

desenvolvimento de valores e virtudes, resgatando o sentido de pertencimento e  valorização 

do outro, do ambiente e  da cultura local, nacional e 

mundial. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Promover a Cultura de Paz na escola, 

estimulando o desenvolvimento de valores e 

virtudes através de ações e projetos 

desenvolvidos na escola. 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

Criar o Circuito da Paz – envolvendo conjunto 

de atividades relacionadas a cada valor; 

Realizar da Gincana da paz Realizar o Arraiá da 

Paz 

Motivar os alunos a participarem das Rodas de 

Conversa com temas relacionados ao convívio 

e a Cultura da 

Paz. 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS 

A solidariedade, o respeito, a participação, o diálogo, a convivência, a honestidade, o amor, a 

paciência e o caráter 

 

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Vivemos atualmente um contexto social onde as práticas violentas, de desrespeito ao 
outro e a intolerância estão presentes no cotidiano, seja na rua, nos meios de 
comunicação, em casa, na escola. Precisamos romper com essa realidade, criando uma 
outra forma de convivência mais respeitosa e harmônica, resgatando e dando ênfase 
aos valores e virtudes que devem estar presentes nas nossas relações sociais e 
interpessoais. 



 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Encontro da Paz 

Etapas: 6º ao 9º ano Total de alunos envolvidos:Todos 

Áreas de conhecimento: Parte Diversificada 

Equipe responsável: SOE 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Observando-se a realidade da escola, percebeu a necessidade de se promover ações voltadas 

para o fortalecimento de vínculos entre os membros da comunidade escolar, especialmente 

entre os alunos, através de momentos de integração fora do ambiente restrito da sala de aula, 

dando-se ênfase na construção de uma cultura de paz no 

ambiente escolar e oportunizando ao aluno momentos de descontração, com música, reflexões, 

dinâmicas, palestras e debates voltados para a temática da paz. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Realização de encontros no ambiente escolar 

para integração e fortalecimento e construção 

da cultura de paz. 

 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

Promover palestras com temas voltados para o 

convívio harmonioso no ambiente escolar; 

Favorecer a participação dos alunos em 

atividades culturais; 

Promover a reflexão de temas relacionados aos 

valores; Estimular o desenvolvimento da 

autoestima dos estudantes; 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS 

Valores éticos e morais: Respeito, convivência, amor, paz, união, responsabilidade, 

compromisso. 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

A atuação do Serviço de Orientação Educacional (SOE), através de suas análises e 
intervenções junto aos estudantes, verificou a necessidade de se abordar temas como: 
o convívio escolar harmonioso, a autoestima, os valores, a valorização da vida, bem 
como a necessidade de se promover atividades que integrem e estimulem os alunos 
que não estejam diretamente relacionadas aos conteúdos programáticos formais de 
cada disciplina, mas sim à formação do ser humano como um todo. 
 



 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto: Poesia Marginal e Violência contra a Mulher: Memei Bastos 

Etapas: 6º ao 9º ano (matutino e 

vespertino) 

Total de alunos envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: C.E, Português, artes e PD 

Equipe responsável: 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Verificou-se no Distrito Federal nos últimos anos o aumento da incidência de casos de 

feminicídio e de violência contra a mulher. A equipe do CEF 07 Entende que a escola tem um 

papel crucial no debate e na prevenção dos casos de violência contra a mulher. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Este projeto surgiu em decorrência da necessidade de conscientizar nossos alunos, e 

consequentemente seus círculos sociais, sobre a importância do respeito às mulheres e dos 

graves problemas que o machismo acarreta em nossa sociedade, desde comentários sexistas até 

os casos mais graves de feminicídio. Dessa forma, a escola e a artista Meimei Bastos buscam 

problematizar os retrocessos do machismo na 

sociedade. 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Alertar e conscientizar as alunas e os alunos 

sobre a importância de debater as questões da 

violência doméstica na sociedade e das 

diferentes formas de 

violência contra a mulher através da arte. 

 

ESPECÍFICOS 

Debater as questões de gênero e da construção 

sociocultural da mulher. Modificar atitudes e 

práticas pessoais dentro da escola. 

Promover atividades que visem a conscientizar 

sobre a importância da luta contra o machismo. 

Observar e decorar o ambiente com cartazes 

contra a violência doméstica. Estabelecer a 

ampliar a articulação com toda a comunidade 

escolar sobre como prevenir e denunciar crimes 

contra as 

mulheres. 

 

CONTEÚDOS 



 

Professores de todas as disciplinas estarão envolvidos no Projeto. 

As atividades desenvolvidas serão definidas a cada ano e comporão o Plano de Ação. Entre as 

atividades possíveis estão apresentações de artistas locais, filmes, teatro, vídeos, debates, 

confecção de cartazes, textos, que poderão ser divulgados na Página 

da escola no Facebook. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto Representatividade Feminina 

Etapas: 6º ao 9º ano (matutino e 

vespertino) e suas famílias 

Total de alunos envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: Português, artes e PD 

Equipe responsável: 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto almeja demonstrar aos alunos e alunas, assim como a toda a comunidade escolar, a 

importância da mulher na sociedade, atacando os estigmas e discriminações contra as mulheres. 

A figura da mulher é raramente enaltecida na sociedade, salvo nos casos de erotização e 

objetificação do corpo da mulher, portanto é imprescindível um 

trabalho que valorize o feminino em suas mais diferentes manifestações sociais, culturais, 

artísticas e raciais. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Este projeto surgiu em decorrência da necessidade de debater com a comunidade escolar as 

questões excludentes e discriminatórias de gênero em nossa sociedade, minimizando, dessa 

forma, a produção e reprodução de discursos e práticas sociais 

segregatórias dentro e fora do ambiente escolar. 

 

OBJETIVOS 

 

 

GERAL 

Conscientizar as alunas e alunos sobre os 

estereótipos da mulher na sociedade e da 

importância do debate das questões de gênero 

no ambiente escolar, provocando a 

reflexão sobre o tema em toda a comunidade 

escolar. 

 

ESPECÍFICOS 

Promover a visibilidade feminina em suas mais 

diversas manifestações. 

Analisar atitudes e práticas sociais e pessoais em 

relação às mulheres. 

 

CONTEÚDOS 

Professores de todas as disciplinas estarão envolvidos no Projeto. 

As atividades desenvolvidas serão definidas a cada ano e comporão o Plano de Ação. Entre as 

atividades possíveis estão o livro “Histórias de ninar para garotas rebeldes”, desenhos para pintar 

de Deusas de diversas mitologias com suas respectivas histórias, desenhos para pintar de heroínas 

da cultura pop (cinema, jogos, quadrinhos), vídeos, 

debates, confecção de cartazes, textos, que poderão ser divulgados na Página da escola no 

Facebook. 



 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto Feira de Livros e Grandes Leitores 

Etapas: 6º ao 9º ano (matutino e 

vespertino) e suas famílias 

Total de alunos envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: Português, inglês e PD 

Equipe responsável: Professores de português, inglês e PD (Parte Diversificada) 

 

 

JUSTIFICATIVA 

No ambiente escolar a leitura é fundamental não só para a melhora da escrita e da interpretação, 

mas também para o conhecer e reconhecer a infinidade de mundos que a literatura tem a 

proporcionar. A equipe do CEF 07 acredita que o incentivo à leitura é um ponto chave na 

construção de uma sociedade mais justa e democrática, já que 

possibilita uma melhor reflexão acerca de nossa realidade. Logo, se faz importante o projeto de 

leitura de obras variadas dentro e fora do espaço escolar. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

A falta de leitura é, infelizmente, um problema crônico da sociedade brasileira, impactando 

diretamente a produção e reprodução da arte e da cultura, além de reduzir o pensamento crítico e 

político dos alunos e alunas. Este projeto abre espaço para que o corpo discente crie hábitos de 

leitura como forma de lazer e produção\reprodução de 

cultura e de pensamento crítico, valorizando a importância do livro na sociedade. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Conscientizar os estudantes sobre a importância 

da leitura como fonte de 

saberes e de lazer. 

 

ESPECÍFICOS 

Modificar atitudes e práticas pessoais dentro da 

escola. 

Promover atividades que visem a 

conscientização sobre a importância da 

organização e limpeza do ambiente escolar. 

Observar e decorar o ambiente com cartazes e 

normas de convivência. 

 

 

CONTEÚDOS 

Professores de português, inglês e PD estarão envolvidos no Projeto. 

As atividades desenvolvidas serão definidas a cada ano e comporão o Plano de Ação. Entre as 

atividades possíveis estão leitura e produção de textos, leituras coletivas e 

individuais de obras literárias e confraternizações literárias. 

 

 

 

 

 

 



 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Feira Cultural 

Etapas: 6º, 7º, 8º e 9º anos Total de alunos envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: Todos os componentes curriculares 

Equipe responsável: Direção, coordenação e supervisão 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto deve-se a necessidade de dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pelos alunos e 

alunas do CEF 07 em todos os componentes curriculares e projetos da escola, 

valorizando os conhecimentos produzidos pelo corpo discente. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Este projeto surgiu da observação que muitos trabalhos e projetos de alunos e alunas, depois de 

apresentados, eram esquecidos em salas ou jogados no lixo. Logo, foi 

percebido a necessidade de promover uma exposição dos trabalhos e/ou projetos. 

 

 

OBJETIVOS 

GERAL Valorizar os trabalhos/projetos dos alunos 

e alunas do CEF 07. 

 

 

ESPECÍFICOS 

Prestigiar os trabalhos produzidos no CEF 07. 

Preservar as produções pedagógicas da escola. 

Viabilizar a participação dos alunos e 

alunas na feira cultural como forma de elevar a 

autoestima dos alunos e alunas. 

 

CONTEÚDOS 

A equipe de professores elaborará projetos e trabalhos junto aos alunos e alunas para a exposição 

dos mesmos. A direção, coordenação e supervisão desenvolverão as atividades referentes ao 

planejamento e execução do projeto, disponibilizando os materiais, horários e locais de 

exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estrutura de Projeto Integrador – UMA SEMANA QUE MARCOU O SÉCULO 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Uma Semana que marcou o século 

Etapas: 6º e 7º 

anos 

Total de alunos envolvidos: 125 alunos do  6° ano (turmas A,B,C e D). 50 

alunos dos 7° ano (turma A e B) 

Áreas de conhecimento: Arte e Projeto diversificado 3 

Equipe responsável: Professora Sílvia Cécilia S. Faria 

 

JUSTIFICATIVA 

 O ano de 2022 marca uma data para lá de especial: o centenário da Semana de  Arte Moderna, 

ocorrida entre 13 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de Arte 

Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca  de experimentação, na 

liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte  passou então da vanguarda 

para o modernismo. O evento marcou época ao apresentar novas  ideias e conceitos artísticos.   

 Segundo Eisner (2008): há quatro coisas principais que as pessoas fazem com a  arte. Elas a 

fazem. Elas as veem. Elas entendem o lugar da arte na cultura, através dos  tempos. Elas fazem 

julgamentos sobre suas qualidades. Além disso, [...] “as artes envolvem aspectos estéticos que 

estão relacionados à educação da visão, ao saboreio das imagens, à  leitura do mundo em termos 

de cores, formas e espaço; e propiciam ao sujeito construir a sua  interpretação do mundo, pensar 

sobre as artes e por meio das artes.” (EISNER, 2008, p.85).  Partindo da compreensão de que a 

escola é um espaço provocador de  possibilidades reflexivas e de conhecimentos, e considerando 

a importância da arte na  formação do ser humano, esse projeto busca aproximar a produção 

artística do moderninsmo  brasileiro, ás demandas atuais de compreensão dos espaços de 

expressão artística no  cotidiano, de forma a promover um pensamento mais crítico, uma 

ampliação do olhar através  de novas estéticas e conceitos artísticos. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 A Arte faz parte da vida da criança/adoslecente como leitura do mundo e  expressão pessoal. A arte 

é objeto de conhecimento, através da obra de arte podemos conhecer  a leitura do mundo de outra 

pessoa, com outra história de vida, outra experiência, sentimentos,  vivendo em outro lugar ou 

época.   

 Segundo Vygotsky (2009), quanto mais veja, ouça e experimente, quanto mais  aprenda e assimile, 

quanto mais elemento disponha nas suas experiências, mais será  considerável e produtiva a 

imaginação... O desenvolvimento pleno do ser humano apresenta  direta relação entre o 

conhecimento e a compreensão que este venha a ter do mundo das artes  uma vez que só ele é capaz 

de produzir cultura deixar legado histórico e cultural para outras  gerações. O ser humano que não 

conhece arte tem uma experiência de aprendizagem limitada,  escapa-lhe a dimensão do sonho, da 

poesia, das criações musicais, das cores e formas que  buscam o sentido da vida. Este projeto visa 

ampliar as experiências e solidificar a capacidade  criadora e imaginativa. 

 



 

 

OBJETIVO 

GERAL ∙ Conhecer diferentes manifestações artísticas e culturais  através do 

contexto histórico da Semana de Arte   

Moderna (música, teatro, pintura, escultura, arquitetura  etc.) e seu 

valor para o desenvolvimento da cultura   

contemporânea;  

∙ Criar e produzir um trabalho com conteúdo crítico social, tendo 

como base a ideologia defendida na  

Semana de 22; 

ESPECÍFICO  ∙ Conhecer e valorizar manifestações artísticas da  cultura popular 

brasileira;  

∙ Conhecer os nomes dos artistas modernistas e a  importância do 

movimento da Semana de Arte   

Moderna no Brasil;  

∙ Reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos  e históricos, 

assim como a produção literária e   

artística como patrimônios culturais da humanidade; 

Recursos Humanos 

Professor e alunos. 

Recursos Materiais 

- Projetor, caixa acústica, lápis, borracha, lápis de cor, massa de modelar caseira  (farinha de trigo, 

óleo, sal e tinta guache). Tinta acrílica de várias cores, tinta PVA de  várias cores. Bandejas de isopor. 

Execução do Projeto 

- CONTEXTUALIZAR: Vídeos sobre a Semana de arte moderna, apresentando os  principais 

acontecimentos, o período histórico, o pensamento da época e as implicações  que a Semana gerou 

no ambiente artístico e cultural. Biografia dos artistas componentes do grupo dos 5.  

- FRUIR: Apresentação de obras dos artistas que participaram da Semana promovendo  a leitura de 

imagem e aumento do repertório imagético dos alunos. Apresentação da  música “Trenzinho do 

caipira” Bachianas de Heitor Villa-Lobos. Apresentação da vida e  obra do artista plástico, gravurista 

e poeta brasiliense Valdério Costa. Leitura de imagem  da obra O trenzinho – Xilogravura de Valdério 

Costa.  

- PRODUZIR: Realização de releitura da obra ABAPORU com a técnica de lápis de cor  sobre papel. 

Produção de releitura da obra URUTU para os 6° anos e A CUCA para os  7° anos transportando as 

imagens do bidimensional ao tridimensional com a técnica da  modelagem. Releitura da obra o 

Trenzinho de Valdério Costa com a técnica da  Isogravura. 

Avaliação 



 

- Análise da produção artística;  

- Avaliação por pares;  

- Autoavaliação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estrutura de Projeto Integrador – Biblioteca Solidária 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Biblioteca solidária 

Etapas: 6º ao 9º ano  Total de alunos envolvidos: Todos os alunos  

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa 

Equipe responsável: Rosana Gonçalves  

JUSTIFICATIVA 

A leitura possui o poder de transformar o indivíduo e consequentemente o mundo. Ler estimula a 

criatividade, exercita a memória, desenvolve as habilidades linguísticas interpretativas de raciocínio e 

concentração. São inúmeros os benefícios que o hábito de ler nos proporciona tanto no desenvolvimento 

da capacidade cognitiva como também nos campos social e emocional.   

A biblioteca solitária é um projeto criado com intuito de fazer com que a leitura se torne  um hábito 

prazeroso para os nossos alunos. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

A maioria dos nossos alunos não possuem o hábito de ler, no máximo, fazem suas  leituras obrigatórias 

passadas pela escola. O projeto tem o objetivo de estimular a  curiosidade para a leitura e fazer com 

que o aluno enxergue nos livros, uma porta de  entrada para novos saberes de forma leve e prazerosa 

fazendo com que se torne parte  de sua rotina. 

OBJETIVO 

GERAL Despertar o prazer em adquiri  

novos conhecimentos através da   

leitura.  

ESPECÍFICO Estimular a leitura, o   

protagonismo estudantil, a   

organização e o cuidado com   

os livros, a empatia e o   

respeito pelo próximo e temas   

transversais. 

Recursos Humanos 



 

• Alunos dos 6ºs a 9ºs anos do Ensino Fundamental II. 

Recursos Materiais 

• Apenas os livros para serem trocados.  

Execução do Projeto 

• A Biblioteca solidária é composta por livros doados pelos alunos, professores e  toda a 

comunidade;  

• Os alunos podem escolher e levar os livros desde que os troquem por outros;  • A 

biblioteca solidária ficará disponível durante o ano todo.  

Avaliação 

• A avaliação contínua realializada por observação.  

 

 

 
Estrutura de Projeto Integrador – (Inserir o nome do projeto) 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia 

Título do Projeto: Florir onde a vida nos plantar! 

Etapas: 6º ao 9º ano  Abrangência: Durante qualquer período do 

ano letivo; Participação voluntária de 

estudantes e da comunidade escolar de forma 

geral. 

Áreas de conhecimento: Ciências Naturais e Educação Ambiental 

Equipe responsável: Fábio Palazzo; Mauritânia Lino; Samara Oliveira 

JUSTIFICATI

VA 



 

 

 

PROBLEMATIZA

ÇÃO 

 

   Este projeto surgiu a partir da necessidade de conscientizar nossos alunos e  comunidade 

escolar da  importância do cuidado com ambiente no contexto da Sustentabilidade.  

   Gadotti (2005, p.17), considera ”uma sociedade sustentável, isto é, uma sociedade capaz 

de satisfazer as necessidades das gerações de hoje sem comprometer a capacidade e as 

oportunidades das gerações futuras.”  

   Sendo, a escola um espaço de reflexão e  formação de conhecimentos, torna-se 

imprescindivel a elaboração de estratégias voltadas ao desenvolvimento de atitudes, 

habilidades e ações que favoreçam a participação dos estudantes como sujeitos ativos no 

cotidiano escolar e fora dele. 

   Assim, os cuidados com os jardins e áreas verdes da escola, enfatizam a ideia da 

Sustentabilidade,  por meio de ações em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, 

consciente, de modo a trazer benefícios para todos (as); Fundamentada também, no 

entendimento de “bem viver”. Segundo Laffan (2019), atitudes ecológicas podem contribuir 

para as necessidades pessoais de autonomia, afinidade e competência, todas elas variáveis 

chave do bem-estar.  

 

 

OBJETIV

OS 

 

GERAL 

Promover a compreensão crítica de 

Sustentabilidade, relacionada à 

implantação de jardins/áreas verdes na 

escola. 

 

 

ESPECÍFIC

OS 

Desenvolver com os estudantes a 

organização e a manutenção dos jardins e 

áreas verdes da escola; 

 

Reutilizar objetos ou embalagens para a  

organização e manutenção dos jardins, de 

acordo com os princípios da 

Sustentabilidade; 

 

Verificar, junto com os estudantes, a 

importância dos jardins/áreas verdes da 

escola, enquanto espaços de aprendizagem e 

considerados laboratórios vivos; 

 

 

   A discussão sobre a Educação Ambiental como prática social na solução de problemas 

socioambientais tem se consolidado nos dias atuais. Desta forma, torna-se urgente destacar 

uma Educação Ambiental fundamentada em uma educação mais ampla, de formação 

humana integral e de acordo com uma pedagogia solidária, ética e democrática (FREIRE, 

19960). A compreensão de que educar para a formação de cidadãos críticos, envolve uma 

atuação pedagógica que atenda de maneira adequada as necessidades dos estudantes e esteja 

de acordo com a sua realidade, evidenciando valores ecologicamente corretos para o bem 

estar da sociedade e  do planeta (DISTRITO FEDERAL, 2018).    



 

Analisar, junto com os estudantes, as 

contribuições do projeto, voltadas as 

questões socioambientais que envolvem a 

implantação de jardins e áreas verdes na 

escola. 

 

 

Execução do Projeto 
Recursos Humanos 

 

Professores de Ciências Naturais e demais áreas de conhecimento, supervisor pedagógico, 

coordenadores, orientadores, estudantes dos 6º aos 9°anos e comunidade escolar . 

 

 
Recursos Materiais 

 

Sementes e/ou mudas de plantas (ornamentais, frutíferas e medicinais); Grama para jardim; 

Adubos, substratos e fertilizantes; Instrumentos (luvas, borrifador, regador ou mangueira) 

e ferramentas de jardinagem (pá, tesoura de poda, enxada, escavador, rastelo, carrinho de 

mão, dentre outras); Objetos e embalagens que seriam descartados (garrafa pet, pneus, 

embalagens de produtos de limpeza, dentre outros). 

 

 
Execução do 

Projeto 

 

As etapas do projeto deverão ser mediadas pelo (a) professor (a), orientando os 

(as) alunos (as), incentivando e motivando para que suas ações participativas estudantis 

sejam determinantes na implementação/organização dos jardins e áreas verdes da escola. 

Torna-se necessário, também, a valorização de elementos da aprendizagem científica, 

como, por exemplo, atividades investigativas no desenvolvimento de temas junto aos 

estudantes. 

O desenvolvimento das etapas do “Projeto Florir onde a vida nos plantar!” que irão 

culminar na implementação/organização dos jardins e áreas verdes,, são descritas por 

meio de dois momentos: Momento I e Momento II. 

 

Momento I – Concepções e percepções sobre Educação Ambiental e 

Sustentabilidade 

Nesse momento, pretendemos trazer aqui sugestão de atividade que 

consideramos o pontapé inicial para o desenvolvimento do projeto, para a verificação 

das concepções e percepções de sustentabilidade escolar dos estudantes da escola. 

Apresentaremos, inicialmente, os objetivos da atividade seguido das etapas para a sua 

realização, lembrando que muitas são as estratégias que favorecem a participação dos 

alunos para a compreensão de suas concepções e percepções acerca da temática. 

Objetivos: 

• Verificar as concepções e percepções de Educação Ambiental e Sustentabilidade 

escolar dos alunos da escola. 

• Possibilitar que alunos possam participar do debate sobre a inclusão, dando lhes voz 

ativa e participativa. 

• Compreender que os fenômenos concepção e percepção não são construídos 

 individualmente e sim racionalmente. 



 

✓ Roda de conversa 

Primeiro encontro: fazer a apresentação do(a) professor(a) mediador(a) da 

atividade e apresentação do Projeto aos(às) estudantes. É uma importante 

oportunidade para estreitar laços entre o(a) professor(a) mediador(a) e os(as) 

alunos(as), além de ser uma boa para motivar os(as) estudantes rumo a participação ativa 

deles no projeto.  

✓ Redação 

Esta estratégia permite a expressão dos(as) educandos(as) de uma maneira 

individual, ao mesmo tempo em que respeita o fato de haver estudantes que não se 

sentem confortáveis com exposição oral. A atividade é importante para que o/a 

professor(a)/mediador(a) possa descobrir os conhecimentos prévios dos(as) alunos(as) 

sobre Sustentabilidade, o que pode favorecer o desenvolvimento do momento II do 

projeto. Sugere-se a utilização de perguntas que auxiliem os(as) estudantes na construção 

de suas ideias sobre a Sustentabilidade na escola. Também sugerimos a elaboração de 

desenhos, colagens ou outras estratégias, para atender as necessidades específicas dos 

discentes para que também possam expressar suas concepções e percepções a respeito 

da temática, ficando a cargo de cada profissional a escolha do que é adequado usar com 

os estudantes de sua turma. O/a professor(a)/mediador(a) também poderá utilizar essas 

redações/desenhos ou outros para trabalhar conceitos relacionados a temática, a partir da 

compreensão da realidade social dos estudantes. 

 

Momento II – Implementação/organização dos jardins e áreas verdes 

Este momento é importante para a construção de contextos de ensino, fundamentados na 

dialogicidade e na realidade dos estudantes, favorecedores da participação ativa 

estudantil no projeto, ancorado pelo envolvimento de sujeitos comprometidos com uma 

educação libertadora e democrática (FREIRE, 1996),  na escola para o desenvolvimento 

humano. 

Objetivos: 

Planejar as ações da implementação/organização de jardins da escola. Este objetivo é 

importante para que, docentes e discentes possam traçar as perspectivas que se tem, as 

possíveis intervenções e demais decisões estratégicas que se não realizadas de maneira 

adequada, podem comprometer as outras etapas do projeto; 

• Executar as atividades propostas para o projeto “Florir onde a vida nos plantar!”. Ou 

seja, fazer o projeto acontecer, através da ação dos sujeitos envolvidos; 

• Desenvolver junto com os estudantes a implementação/organização de jardins e áreas 

verdes da escola, no contexto da Sustentabilidade, a partir de um discurso científico mais 

amplo, que visa o desenvolvimento da cidadania, isto é, a formação humana integral 

humana . 

 

✓ Roda de conversa 

Primeiro encontro: Apresentar materiais de apoio (textos, figuras, vídeos, dentre outros) 

qua abordem o tema Educação Ambiental e Sustentabilidade.  

Segundo encontro: Planejar as ações de implementação/organização dos jardins e áreas 

verdes, para que, docentes e discentes possam traçar as perspectivas e demais decisões 

estratégicas do desenvolvimento do projeto; 

✓ Ações de divulgação 

O(a) professor (a) mediador (a) pode perguntar aos/as estudantes se é interessante para 

eles (as) realizar divulgações do projeto para a comunidade escolar e como poderiam ser 

feitas e quais os objetivos desta divulgação.  

✓ Todos/as em ação 

Apresentação voluntária para realizar o trabalho: doação de sementes e/ou mudas 



 

(ornamentais, frutíferas ou medicinais); Plantio; Manutenção (podas e regas), dentre outros 

a serem definidos em momento de planejamento ou ao longo do desenvolvimento do 

projeto. 

✓ Avaliação 

Por meio de atividades realizadas; Sobre o que os estudantes compreenderam a respeito 

dos elementos socioambientais, políticos, históricos, científicos e tecnológicos e suas 

respectivas influências na sociedade; Por meio das reflexões que os alunos fizeram a 

respeito o desafio que é a Sustentabilidade para se alcançar uma nova mentalidade quanto 

ao uso dos recursos naturais (DIAS, 2011);, criando assim um novo modelo de 

comportamento, buscando um equilíbrio entre o ser humano e o ambiente. 

✓ Prazo previsto para a execução 

Mínimo: um semestre 
Avaliação 

 

Espera-se possibilitar o desenvolvimento de diversas ações e atividades pedagógicas no 

contexto da Educação Ambiental e da Sustentabilidade, a partir de conhecimentos  

teóricos e da realização de práticas contextualizadas na implantação dos jardins e áreas 

verdes, de acordo com a realidade escolar. Busca-se também, avaliar de maneira 

formativa,  por meio da participação ativa e efetiva dos estudantes nas atividades de 

implantação e manutenção dos jardins/áreas verdes. Assim, como, promover momentos 

de discussão, tais como, as rodas de conversa,  para analisar junto com os estudantes as 

contribuições das ações do projeto, a fim dar voz, para que estes expressem o aprendizado 

construido coletivamente. 
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Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político Pedagógico 

 

No CEF 07, o acompanhamento e a avaliação daProposta Pedagógica acontecerá durante todo o 

ano e em todos os momentos de planejamento das ações administrativas e pedagógicas. No início de cada 

ano letivo iremos ainda elaborar o Plano de Ação, que definirá as ações a serem executadas ao longo do 

ano. 

Cabe à Equipe Gestora e à Coordenação a responsabilidade de articular e proporcionar momentos para 

reflexão e implementação da PP, seja durante a Coordenações Coletivas ou nas coordenações específicas 

além dos momentos que contam com a participação de toda a comunidade escolar. 

A avaliação acontecerá sempre que finalizarmos uma ação, envolvendo os alunos, os professores, a 

coordenação pedagógica e a equipe gestora e, no início de cada ano letivo faremos uma avaliação 



 

sistemática na qual convidaremos toda a comunidade escolar a participar. Avaliaremos quais objetivos e 

metas presentes na PP foram alcançados no ano anterior, além de propor novas ações para a realimentação 

e execução da Proposta no ano em curso. 
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Anexo 

 

Intrumento utilizado para verificação diagnóstica de aprendizagens. 

 

 

 

Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

Centro de Ensino Fundamental 07 de Ceilândia  

 

Relatório de Avaliação Diagnóstica 
1. Introdução (Pontos principais sobre a avaliação diagnóstica desenvolvida, para um aluno, para a 

turma). 

 

 

 

 

 

2. Descrição da atividade que foi objeto de avaliação (Descrever as características a se observar na 

atividade como foco da avaliação, tipo de atividade, pontos principais, etc.). 

 

 

 

 

 

3. Descrição do processo de avaliação (Descrever o objeto de avaliação, procedimentos etapas e 

níveis de conhecimento do aluno/turma). 

 

 

 

 

 

 

4. Apresentação dos principais resultados (Percepções eminentes diante dos resultados e primeiras 

impressões acerca do que foi colhido). 

 

 

 

 

 

5. Análise e discussão dos resultados e da avaliação (Análise diante dos resultados obtidos e de 

como a avaliação foi efetiva nesse processo como um todo). 

 

6. Conclusões e recomendações. 

 

 

 

 


