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1. APRESENTAÇÃO 
 

Todos nós sabemos alguma coisa todos nós ignoramos 
alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre (Paulo Freire). 

 

 
Durante um ano e cinco meses, devido a pandemia causada pelo COVID- 

19, o Governo decretou que a Rede Pública de Ensino do DF disponibilizaria o 

ensino de forma remota, ou seja, mediado por tecnologia ou através de 

atividades impressas. Todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem 

tiveram que renovar/inovar a forma de aprender e ensinar. Sempre reforçando a 

importância de que todos os envolvidos neste processo são importantes e 

deveriam ser acolhidos em todas as diversidades. 

O momento em que vivemos (Pós- Pandemia) nos obriga a traçar novas 

estratégias de ensino-aprendizagem. As atividades escolares foram retomadas 

presencialmente, desde o início do ano letivo, e novas estratégias tiveram que 

ser adaptadas ou construídas para atender às defasagens apresentadas pelos 

discentes que o ensino remoto causou. 

Mesmo com um olhar acolhedor, de que nenhum estudante deverá ficar 

de fora, esbarramos na dura realidade em que o país se encontra: aumento do 

número de pessoas desempregadas, ou de baixa renda. A escola tem um papel 

transformador, por também, possuir um papel e função social. 

O processo de aprendizado ocorre o tempo todo, nos mais variados locais 

e contextos. É algo inerente ao gênero humano, um de seus caracterizadores 

mais poderosos. Aprendemos quando observamos e experimentamos a vida, 

quando nos relacionamos com a natureza, com os outros e com nós mesmos. 

Já o processo ensino/aprendizado possui uma dinâmica mais específica. 

É justamente esse processo a razão da existência da escola. O ambiente 

escolar deve ser primeiramente produtor de ensino e aprendizados, de 

qualidade, em um ambiente estimulante e Democrático. 

Este Projeto Pedagógico apresenta uma proposta de gestão educacional 

ancorada na liberdade que só a Democracia é capaz de oferecer. Ele sugere 

procedimentos pedagógicos que reconhecem toda a comunidade escolar como 

coparticipe e corresponsável pela Educação. 
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E é por intermédio dele que visamos apresentar à comunidade nossa 

visão do que é uma escola democrática e de qualidade. Ele explicita quais ações 

pretendemos implementar na escola, bem como estabelecer metas educacionais 

e sua adequação dentro das exigências da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal. 

Ele, o discente, é a razão primeira de tudo que se processa dentro da 

escola, o restante é apenas complementar. A gestão administrativa e financeira 

tem o único propósito de garantir que a escola funcione coordenadamente para 

que o discente se desenvolva. Os atos de gestão não são em si o fim, mas um 

meio a serviço da finalidade: perseguir permanentemente a excelência do 

processo ensino/aprendizado. 

No corpo deste documento pretende-se explicitar todas as principais 

etapas para a concretização de nosso Projeto Político Pedagógico, 

apresentando como tentar-se desenvolver as estratégias administrativas, 

financeiras e pedagógicas. 

Este PPP orienta-se pelo princípio da participação verdadeiramente 

democrática de todos os agentes que se relacionam com a escola. Intentando 

desenvolver projetos que busquem a inclusão dos discentes, cumprindo assim a 

base mais elementar de suas prerrogativas, o de preparar os alunos para viverem 

como cidadãos conscientes, aptos para servirem à sociedade produtivamente, 

como seres humanos plenos e conscientes de seus direitos e deveres. 

Educação transformadora ocorre quando o discente reconhece a escola 

como um ambiente produtor e reprodutor de conhecimento, seja ele formal ou 

não. Se os agentes do ambiente escolar não têm poder participativo nas 

decisões, não se entenderão como também responsáveis por elas, pois 

“qualquer tipo de dominação é desumano, pois concorre para negar a própria 

especificidade histórica do homem. ” (PARO, 2001). A educação e, por 

conseguinte, os aprendizados precisam ser libertadores. A compreensão de algo 

novo deve vir associada a sentimentos de crescimento pessoal e 

amadurecimento. 

Por fim, deve-se acrescentar que mesmo o Projeto Político Pedagógico 

mais amplo e elaborado precisa reconhecer que nunca estará completo, pois 
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precisa estar aberto a complementos oriundos do debate com a comunidade 

escolar e local, estimulando a participação de todos e estando de fato, aberto a 

uma permanente revisão. A construção deste PPP foi participativa através do 

preenchimento de formulários/questionários. 

Acolher faz parte de nossa função enquanto educadores, por isso 

apresentar a escola também é apresentar nossos sonhos e o sonho de nossos 

estudantes. 

 
Projeto Acolhida – Atividade Árvore dos Sonhos 
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Fonte: Arquivo CEF 08 
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1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

Nome  
Centro de Ensino Fundamental 08 de Planaltina DF 

CNPJ 01.935.259/001-97 

Terreno e área 

construída 

2.754,00 m e 2.295,00 m2 

Localização Quadra 3/4 – Setor Residencial Leste - Projeção H - Vila 

Buritis - Urbana - RA: VI – Planaltina 

Telefone 61-3901-4440 

E-mail cef08.planaltina@edu.se.df.gov.br 

Código Inep 53006240 

 
 Equipe Gestora

 

Diretora: Lenilde Oliveira do Nascimento 

E-mail: lenilde.oliveira@edu.se.df.gov.br 

Vice-Diretora: Rosângela Guedes Meira 

E-mail: rosangela.guedes@edu.se.df.gov.br 

Supervisor: Anderson da Silva Dias 

E-mail: Anderson.dias@edu.se.df.gov.br 
 
 

 Secretaria Escolar

Chefe de Secretaria: Denivânia Moreira de O. Silva 

Secretário: Geraldo Leite Jacó (Carreira Assistência) 

Secretária: Janaína Siqueira dos Santos 

E-mail: cef08secretaria@gmail.com 

Horário de funcionamento: 8h ÀS 12h e 13h às 17h 

mailto:cef08.planaltina@edu.se.df.gov.br
mailto:lenilde.oliveira@edu.se.df.gov.br
mailto:rosangela.guedes@edu.se.df.gov.br
mailto:Anderson.dias@edu.se.df.gov.br
mailto:cef08secretaria@gmail.com
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 Coordenação Pedagógica

 

Coordenadoras 

Bianca Fernandes Pires - E-mail: bianca.pires@edu.se.df.gov.br 

Juliana Ricarda de Melo – E-mail: juliana..ricarda@edu.se.df.gov.br 

 
 Orientação Educacional

Sem servidor 

 
 

 Pedagogo

Sem servidor 

 
 

 Sala de Recursos

Adriana Teixeira Silva - E-Mail: adriana .teixeira@edu.se.df.gov.br 

Luciana Vieira Tomaz - E-Mail: luciana.tomaz@edu.se.df.gov.br 

 
 Monitora

Sem servidor 

 
 

 Educadora Social

Maria Vitória Aquino Silva 

 
 

 Biblioteca – Sala de Leitura

Sem servidor- O atendimento é orientado pela coordenação pedagógica 

 
 

1.2 ETAPAS E MODALIDADES DE ATENDIMENTO 

 
 Etapas: Ensino Fundamental – Anos Finais - Organização por ciclos de 

Aprendizagem

 
 Modalidades: Ensino Regular

mailto:bianca.pires@edu.se.df.gov.br
mailto:juliana..ricarda@edu.se.df.gov.br
mailto:.teixeira@edu.se.df.gov.br
mailto:luciana.tomaz@edu.se.df.gov.br
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Quadro 2- Turmas atendidas 2022 
 

Quantidade de Turmas Série Quantidade de Alunos 

Matutino 

05 6º anos 168 

01 7º ano Integração 

Inversa 

17 

05 7º anos 164 

Vespertino 

05 8º anos 157 

06 9º anos 177 

 

Fonte: Dados da secretaria Escolar CEF 08 

 
 
 

1.3 QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS E TERCEIRIZADOS 

 
 
 

1.3.1 Equipe docente 

 
Composta por professoras e professores da Educação Básica todos com 

formação superior em licenciaturas ou pedagogos. 

 
 

 
 

DOCENTE 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO OU 

COMPONETE 

CURRICULAR 

VÍNCULO 

Contrato 

Temporário-CT 

Efetivo - E 

1. Abeylard de Freitas Duraes 

Neto 

Matemática CT 

2. Ana Paula Trindade da Silva 

Torres 

Educação Física CT 
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3. Andressa Soares Costa Ciências CT 

4. Aurino Lima dos Santos 

Neto 

História/Geografia CT 

5. Izabel Cheila B. Granjeiro Matemática E 

6. Gilvana Barbosa Olimpio Língua 

Portuguesa 

CT 

7. José Rabelo Leão Júnior L. 

Portuguesa/PD2 

E 

8. Josias Luiz da Silva Ed. Física/ PD3 CT 

9. Larissa Pereira da Silva História CT 

10. Lindoneide Rodrigues 

Moreira 

Geografia E 

11. Lúcia Cristina Gomes da 

Silva 

História CT 

12. Lucineia Guedes da 

Fonseca 

Língua Inglesa E 

13. Nitiana Ribeiro Farias Artes E 

14. Otávio Marques 

Vasconcelos 

História CT 

15. Pakysa Rodrigues de Melo Ed. Física/ PD3 E 

16. Patrícia Pinheiro de Souza Ed. Física CT 

17. Pedro HenriqueElias de 

Albuquerque 

Língua 

Portuguesa 

CT 

18. Pollyanna Nunes de 

Otanásio 

Ciências CT 

19. Rayane Melo Oliveira Língua Inglesa E 

20. Reginaldo Gomes Pereira Matemática/PD1 CT 

21. Roberta Matias Monteiro L. 

Portuguesa/PD2 

E 

22. Rosângela Terêncio 

Monteiro 

Ciências E 

23. Sabrina Ribeiro de Souza Ciências/PD1 CT 

24. Valquíria P. Da Silva 

Bezerra 

L. 

Portuguesa/PD2 

E 

25. Vilmair Vieira de Sousa Geografia E 
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26. Uno Antônio R. Vieira Arte/PD3 E 

 

1.3.2 Auxiliar de Copa e Cozinha Terceirizados - G&E 

 
1. Cláudia Helena do R. Sales 

2. Inês Magalhães Costa Sousa 

3. Valquíria Aparecida Feitosa 

4. Natasha Yasmin das Neves Oliveira 

 
 

1.3.3 Auxiliar de limpeza e conservação Terceirizados - Juiz de Fora 

 
1. Caroline da Costa 

2. Jesuslene R. S. Santos Barbosa 

3. Lídia Regina M. de Sousa 

4. Lucineide da S.de Carvalho 

5. Luzinete C. da Silva 

6. Luzinídia A. Moreira 

7. Maria Rodrigues Ferreira 

8. Rosa M. R. dos Santos 

9. Vanda N. de Freitas 

 
 

1.3.4 Vigilância Terceirizada – Global 
 

1. Gilberto Radel 

2. Yuri de Castro Raposo 

3. Rômulo Pereira de Castro 

4. Vagna Regina de Oliveira 

 
 

1.3.5 Portaria 

 
1. Lindinalva Rosa da Silva Macambira 

2. Marilza da Rocha da Ponte 

 
 

1.3.6 Estrutura Física: 

● 01 Sala da Direção; 
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● 01 Sala do administrativo; 

● 01 Secretaria; 

● 02 Banheiros para os funcionários; 

● 01 Sala dos professores/copa; 

● 01 Sala dos auxiliares de conservação e limpeza; 

● 01 Sala para coordenação pedagógica dos professores; 

● 01 Sala de leitura; 

● 01 Sala de Orientação Educacional; 

● 01 Sala Equipe SEAA; 

● 11 Salas de aula ( 11 turmas matutino e 11 vespertino) ; 

● 01 Sala dos auxiliares de conservação e limpeza e vigilantes; 

● 01 Laboratório de informática; 

● 02 Banheiros com 5 boxes para alunos; 1 box para estudantes com 

deficiência; 

● 01 Pátio interno; 

● 1 Quadra em processo de cobertura ; 

● 01 Laboratório de ciências naturais; 

● 01Llaboratório de informática; 
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2. HISTORICIDADE 

 
 

O objetivo da história é iluminar o passado para entender o presente e construir 
o futuro. Uma sociedade incapaz de estudar e analisar sua história, não consegue 

entender a si própria. E, nesse caso, não está apta a construir o futuro de forma 
estruturada. Uma visão de curto prazo, que não leva em conta as lições do passado, 

conduz a soluções igualmente imediatistas (Laurentino Gomes). 

 
 

O historiador brasileiro Laurentino Gomes destaca que conhecer nosso 

passado é fundamental para entendermos o presente e planejarmos o futuro. O 

Centro de Ensino Fundamental 08 de Planaltina – DF foi criado pela Resolução 

n.° 1751 de 07/03/1984 do Conselho Diretor da antiga Fundação Educacional do 

Distrito Federal e fundado em 17/08/1984, com a autorização de funcionamento 

constante da Portaria n.° 82 de 21/05/1997. Ele integra a Rede Oficial de Ensino 

do DF, sendo mantido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. 

Nossa escola possui alunos do território central e periférico consideramos 

como sendo a Central a Vila Buritis (Q. 02; Q. 03 e Q. 04) e o Periférico os bairros 

Buritis II, III e IV. A escola é localizada na região central da Vila Buritis o que 

facilita o acesso dos alunos. 

Originalmente nossa escola foi instituída como escola de Educação 

Infantil, por isso, nossas salas são ligeiramente menores que as de escolas já 

edificadas com destinação ao ensino Fundamental e Médio. O CEF 08 foi 

entregue à comunidade no ano de 1984 sendo seus gestores desde então os 

professores: Lourdes, Rita, Regina, Waldecir, Abeylard, Cristiane, Anderson, 

Valdeck e Ronie Rogério. Atualmente a equipe diretiva é formada pela professora 

Lenilde (diretora) e professora Rosângela Guedes (vice-diretora) e o supervisor 

pedagógico é o professor Anderson. 

A escola já ofertou Educação Infantil, Anos Iniciais e 6º e 7º Anos Finais. 

Atualmente, oferta do 6º ano ao 9º ano, onde acompanhamos e preparamos 

nossos discentes para a incursão no Ensino Médio e porque não dizer para vida. 

A Unidade de Ensino comporta 37 professores, atendendo 

aproximadamente 683 discentes do 6° ao 9° Ano dos Anos Finais. Temos como 

fundamento a Gestão Democrática. Desenvolvemos vários projetos, dentre os 
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quais destacamos: Mostra Cultural, Projeto de Matemática POT, Projeto de 

Leitura POP, Intervalo Musical e Projeto de Transição para os alunos dos 6º Anos 

e dos 9º Anos. 

Conscientes da importância de nosso legado histórico e ao mesmo tempo 

lançando um olhar sobre o futuro de nossos discentes que nós, a comunidade 

do CEF 08, desenvolvemos este PPP. 

 
 

Muro da Escola 

 

 

 

Fonte: Acervo CEF 08 

 

 
Atividade de Acolhida e Empatia 

Fonte: Acervo CEF 08 
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Projeto Interdisciplinar 

 

 
Fonte: Acervo CEF 08 

 
 
 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
Toda escola apresenta desafios e a superação deles passa em primeiro 

lugar pela análise de sua realidade atual, qual o perfil de sua comunidade e como 

a escola se relaciona com ela. O momento em que vivemos (Pandemia) nos 

obriga a traçar novas estratégias diante das defasagens do ensino- 

aprendizagem. As atividades escolares voltaram de forma presencial e com a 

necessidade de resgatar nos próximos anos o que não conseguimos atingir nas 

atividades de forma remota. 

Em uma de nossas primeiras reuniões com os professores de forma 

presencial, reunimos informações para a confecção deste relato (documento) 

que diz; 

“A partir de 2013, a escola vem buscando sua identidade, onde foi 

considerada CEF, pois antes a escola acolhia outros segmentos da educação. 

Tínhamos também muita rotatividade dos anos (Ensino Fundamental Inicial ou 
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Final). O poder socioeconômico dos nossos alunos é mediano (classe média 

baixa majoritariamente). 

Como na maioria das cidades satélites, Planaltina sofreu com o aumento 

acelerado do volume populacional sem, no entanto, conseguir fomentar o 

crescimento econômico na mesma proporção, causando um quadro sério de 

desemprego e subemprego. O Crescimento desordenado ocasionou o 

aparecimento dos problemas típicos nas periferias das cidades do país, tais 

como os altos índices de criminalidade, tráfico de drogas, elevado índice de 

jovens evadindo-se da escola e muitas vezes delinquindo-se. 

O quadro preocupante de desinteresse, baixo rendimento e evasão, 

possuem uma gênese complexa, ou seja, muitos são os fatores que ocasionam 

esses fenômenos, por exemplo: inúmeros pais trabalham fora, em jornadas que 

os mantêm muito tempo ausentes de casa, principalmente quando se computa o 

tempo de deslocamento para o trabalho. Dessa forma, muitos de nossos jovens 

ficam sem acompanhamento de um adulto durante quase todo o dia. Não 

possuem uma rotina disciplinada de estudos e nem quem os possa orientar nos 

trabalhos e nas atividades direcionadas para casa. 

Mesmo com o retorno presencial, alguns discentes apresentam muitas 

ausências às aulas, por isso, continuamos com a busca ativa através de ligações, 

via WhatsApp ou até mesmo através dos Órgãos competentes, reforçando a 

necessidade da frequência presencial reforçando a eles a importância das 

aprendizagens sempre. 

Muitos jovens não vivem com os pais biológicos, são criados por pessoas 

com diferentes graus de parentesco e em casos extremos já observados, até 

com pessoas que não possuem sua tutela legal ou qualquer ligação familiar. 

Naturalmente, fatores como esses desafiam a escola a propor medidas que 

contornem e criem soluções para esse quadro. 

Sabe-se que o jovem de origem humilde no Brasil encontra sérias 

dificuldades de mobilidade social, e dentre os vários fatores que perpetuam o 

ciclo de miséria destaca-se um: a educação (ou, no caso, a falta dela). Já foi 

provado que para cada ano de estudo formal, diminui-se exponencialmente a 

chance de um jovem tornar-se miserável, consequentemente também se diminui 

as chances desses jovens delinquirem. O conhecimento ocasiona oportunidades 
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de crescimento profissional, financeiro e de autoestima. Pessoas bem 

informadas e empregadas tendem a exigir mais de seus filhos no que tange à 

educação, por não quererem para eles as mesmas dificuldades que enfrentaram. 

Esse comportamento leva à quebra do círculo vicioso de pobreza que assola 

muitas famílias em todo o país. 

Vale lembrar que o cidadão bem preparado se torna um elemento 

produtivo da sociedade. Educação não é gasto governamental, é investimento! 

Isto posto, evidencia-se a necessidade da composição de uma ação pedagógica 

que contemple a realidade local, que a avalie e proponha alternativas. Muitas 

vezes será necessária uma reestruturação curricular, que será feita por 

intermédio da observação e levantamento dos problemas mais urgentes, para 

assim priorizá-los. 

Interdisciplinaridade é outro tema importante em nosso PPP. A escola 

deve desenvolver durante o ano letivo temas geradores, comuns às disciplinas, 

que forneçam a elas – apesar de suas diferenças – alguma unidade e faça o 

aluno compreenderque o saber não está compartimentado em ciências isoladas, 

mas que fazem parte de um todo complexo e inter-relacionado. ” 

Nossa escola pretende fomentar iniciativas que promovam a permanência 

do discente na escola, que o conscientize da importância do saber em sua vida, 

que o faça reconhecer o espaço físico da escola como um ambiente que lhe 

pertence e pelo qual também é responsável. Nesse caso devemos refletir sobre 

que tipo de espaço possui hoje o CEF 08, que tipo de visão educacional ele 

espelha e como isto reflete no nosso discente. Os estudantes são coprodutores 

desse espaço? Ele serve ao propósito da promoção da cidadania? O espaço 

físico da escola é pensado para o discente? As respostas a essas reflexões 

deverão servir de parâmetro para a transformação de nosso espaço físico. 

Todos os agentes envolvidos no processo ensino-aprendizagem, a saber: 

equipe diretiva, docentes, discentes, servidores, família, ou seja, comunidade 

escolar como todo tem grande responsabilidade na produção e reprodução do 

espaço físico escolar, pois o discente permanece grande parte de seu dia nas 

dependências da escola e esta precisa, portanto, refleti-lo. Balizamos nossas 

ações pelo princípio da participação democrática sem nos esquecermos que é 
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função social da escola formar cidadãos aptos a reconhecer e exercer seu 

protagonismo histórico. 

Com base nos contextos e nas realidades da comunidade local o 

planejamento escolar está o pautado no reconhecimento de um diagnóstico das 

aprendizagens balizam as ações e projetos educativos. Deste modo os dados de 

aprovação, reprovação, aprendizagens são norteadores da gestão das 

aprendizagens. 

Destaca-se que os dados de Taxas de rendimento, de distorção idade- 

série são coletados a partir do Censo Escolar com base nos resultados do ano 

letivo anterior, com matrículas por etapa nos Anos Finais de 676 estudantes e no 

Anos Finais e Educação Especial17 (INEP, 2021). 

Em relação aos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

– IDEB- a instituição não apresenta dados na base INEP. 

 
 
 
 

3.1 Dados Reprovação, Abandono e Aprovação 
 

 

Fonte: Censo Escolar – Gráfico Qedu 
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3.1.1 Dados Reprovação, Abandono e Aprovação 2020 
 

Fonte: Censo Escolar – Gráfico Qedu 

 

 
Os dados referentes aos indicadores de taxa de reprovação tiveram um 

avanço importante com redução de 12,3% para 7,2%. A escola também teve 

efetivos resultados no abandono escolar. Estes números refletem o esforço 

coletivo da comunidade e o desenvolvimento de projetos escolares. 

 

3.1.2 Taxas de distorção idade-série 

 
A distorção idade-série é a proporção de alunos com mais de 2 anos de 

atraso escolar. No Brasil, a criança deve ingressar no 1º ano do ensino 

fundamental aos 6 anos de idade, permanecendo no Ensino Fundamental até o 9º 

ano, com a expectativa de que conclua os estudos nesta modalidade até os 14 

anos de idade. O cálculo da distorção idade-série é realizado a partir de dados 

coletados no Censo Escolar. Todas as informações de matrículas dos alunos são 

capturadas, inclusive a idade deles. 
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Fonte: Censo Escolar – Gráfico Qedu 
 

 

Fonte: Censo Escolar – Gráfico Qedu 

 
 

A distorção idade-série ainda é uma questão a ser enfrentada pela escola 

por apresentar índices ainda altos. Os projetos desenvolvidos ao longo do ano, 

sobretudo os destinados a leitura, e matemática, são importantes para evitar a 

reprovação, corrigir as defasagens nas aprendizagens e motivar os avanços para 

os estudantes. 
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3.1.3 Avaliação diagnóstica – resultados 

 
Considerando os documentos que regram as avaliações desta Secretaria 

de Educação e seus pressupostos teóricos, o ato de avaliar se configura num 

acompanhamento da aprendizagem e permite tomar conhecimento do que não 

se aprendeu e aprendeu e do que não se aprendeu e aprendeu e do que não se 

aprendeu para reorientar e superar suas dificuldades (LUCKESI, 2005). 

Nesta lógica, a informação sobre os estudantes para fins de início da 

organização do trabalho pedagógico aprimora o planejamento mais adequado 

para futuras intervenções pedagógicas. Assim, a escola realizou uma avaliação 

diagnóstica das turmas a fim melhorar o planejamento curricular e dar mais 

clareza as principais habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

Seguem as sínteses nos gráficos obtidos. 
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Fonte: Acervo CEF-08 

 

 
Por fim, tomando como referências os resultados nos dados acima 

expostos, a realidade da comunidade e as características da escola todo PPP foi 

projetado e será orientado. 

 

 
4. FUNÇÃO SOCIAL 

 
Com base nos fundamentos teóricos do Currículo em Movimento do DF a 

escola deve propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao 

saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse 

saber. As atividades da escola devem organizar-se a partir dessa questão. 

É papel da escola preservar os valores humanísticos de liberdade e 

igualdade. Como escola, e comunidade escolar, aqui se entende: equipe diretiva, 

professores, servidores, alunos e famílias. Não há meios de construir uma escola 

adequada à realidade de uma comunidade sem participação. Não é possível 

levar os docentes ao cumprimento de metas de aprovação e qualidade sem que 

os mesmos tenham sido os principais elaboradores dessas metas. Não se pode 

pretender que o discente desenvolva seu senso crítico num ambiente onde ele 

é alijado dos debates, onde ele não se percebe protagonista dos processos 

desenvolvidos no ambiente escolar. 

Portanto, com base no Currículo em Movimento: 
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Longe de uma visão de escola como instituição total ou panaceia 
para todos os males, é nesse contexto educacional que a 
Educação Integral também deve ser pensada, pois não pretende 
substituir o papel e a responsabilidade da família ou do Estado 
ou ainda de sequestrar o educando da própria vida, mas que 
vem responder às demandas sociais de seu tempo. A SEEDF 
propõe um novo paradigma para a Educação Integral que 
compreenda a ampliação de tempos, espaços e oportunidades 
educacionais. Em tempos a criança precisa gostar da escola, 
querer estar na escola. A escola precisa ser convidativa. Tirar a 
criança da rua pode ser consequência desse fato, mas não um 
objetivo em si, que poderia redundar numa visão de 
enclausuramento (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 18) 

 
 

Entendo a escola como espaço de participação, construção coletiva e 
transformação social apresentamos nossa missão e nossos valores. 

 
4.1 Missão da escola CEF 08 

 
Servir com excelência, e formar cidadãos éticos, solidários e competentes; 

que sejam capazes de compreender seu protagonismo social buscando a 

qualidade no ensino. Preparar o discente para dar continuidade aos seus 

estudos, frente aos inúmeros desafios que encontrará até a conclusão de sua 

escolaridade. 

 
 

4.2 Valores do CEF 08 

 
 Democracia

 Ética

 Respeito

 Solidariedade

 Diversidade



26  

Projeto consciência Negra: identidade 

 

 

 

Fonte: Acervo CEF 08 

 
 
 

 
5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 
 

O CEF 08 reconhece a escola como parte inseparável da sociedade. Não 

é, portanto, um elemento alheio às consequências ocorridas em nossa sociedade 

devido à Pandemia, mas sim um importante representativo da própria sociedade. 

A escola deve buscar o conhecimento do mundo para auxiliar em sua construção. 

Deve ser agente fundamental na construção do pensamento. Assim, o Centro de 

Ensino Fundamental 08 de Planaltina garantirá o que determina o Estatuto da 

Criança e do Adolescente quanto ao desenvolvimento saudável do físico, da 

mente, do espírito ético e da responsabilidade social do aluno. 

Nossa escola garantirá num clima democrático, estimulante a liberdade e 

dignidade de seus docentes, e estende essas garantias aos discentes que serão 

atendidos sob a égide dos direitos regidos na Constituição Federal e nas demais 

legislações nacionais. 

Nosso Projeto Político Pedagógico está voltado para o resgate de 

princípios, valores, atitudes e regras de convívio social, que infelizmente em 

nossa atual sociedade vem perdendo importância. A defesa de valores éticos 
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será uma atividade primordial em todos os segmentos e modalidades de ensino 

da escola. Assim, através desse exercício de ação e reflexão estaremos 

garantindo a construção da cidadania. O ser humano tem a capacidade de 

repensar seus valores e atitudes, essa é uma de nossas faculdades mais 

notáveis. A reflexão nos leva a ressignificação de nossas ações. Dessa forma, 

nos tornamos capazes de contribuir na construção de uma nova sociedade, que 

seja mais justa e sensível ao outro. 

 
A escola adota como princípios orientadores de nossas práticas 

pedagógicas a defesa da cultura de justiça, esperança, ternura e solidariedade. 

A exigência do respeito ao indivíduo e às suas diferenças sejam elas de gênero, 

orientação, cor, raça, religião, ou quaisquer outras. O estímulo à formação de 

hábitos e atitudes éticos, a garantia numa perspectiva democrática, da 

autonomia do estudante com responsabilidade e respeito ao regimento escolar. 

Por fim, a escola tem como princípio ser democrática, oferecendo recursos 

didáticos, pedagógicos e humanos, preparando-os para o exercício efetivo da 

cidadania, procurando atingir a todos dentro de sua diversidade. Em síntese 

destacamos: 

 Princípio ético e estéticos: valores de solidariedade, respeito mútuo, 

justiça, desenvolvimento humano sustentável, a curiosidade, a emoção 

e asdiversas manifestações artísticas 

 Princípios políticos e educacionais: prática democrática, exercício pleno 
da cidadania; 

 Princípios epistemológicos: construção e reconstrução do 

conhecimento; renovação das práticas pedagógicas 

(interdisciplinaridade e contextualização); 

 Princípios didático -pedagógicos: práticas 

pedagógicas com os avanços sociais 

etecnológicos; 
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Biblioteca CEF 08 e Painel Decorativo 

 

 

 
Fonte: Acervo CEF 08 
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Projeto Horta na Escola 

 

 

 

 
Fonte: Acervo CEF 08 
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6. OBJETIVOS 
 

6.1 Objetivo Geral 

 

 Promover uma educação de qualidade, preservando as conquistas 
advindas com a implementação da gestão democrática. Garantir o 
acesso e a permanência do aluno na escola. Enriquecer e ampliar 
os laços entre comunidade e escola, fortalecendo sempre esse 
relacionamento.

 
 

6.2 Objetivos Específicos: 

 

 Traçar estratégias pedagógicas, administrativas e financeiras com 

a intenção de dirimir as dificuldades encontradas no ensino 

presencial após o ensino mediado por tecnologia.

 
 Fortalecer as aprendizagens através de aulas presenciais, com 

seminários etc. e atividades propostas para casa (como forma de 

complementação) sempre primando uma aprendizagem.

 
 Buscar junto à Secretaria de Estado de Educação a conversão do 

CEF 08 em Escola Integral. A partir da mobilização conjunta entre 

escola, família, parceiros e poder público a fim de construir a 

estrutura física necessária e buscar a ampliação do quantitativo de 

pessoal, para que possamos acolher os discentes por um período 

maior de tempo, mantendo-os longe das ruas e de seus riscos 

habituais.

 
 Promover projetos que objetivam estimular a prática de uma 

alimentação saudável, de acordo com o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional. Orientar o discente sobre os 

riscos de uma alimentação pobre em nutrientes, e rica em gorduras 

e açúcares. Procurar diminuir ao máximo o consumo de balas,

doces e derivados por intermédio da conscientização de todos os 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 
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 Trabalhar permanentemente com o colegiado de docentes com o 

objetivo de melhorar a qualidade de ensino, elevar o nível de 

aprendizagem, diminuir a reprovação e evasão escolar. Este 

objetivo só pode ser alcançado mediante um diagnóstico constante 

das causas do baixo rendimento dos discentes, adequando 

estratégias que busquem auxiliá-los e as suas famílias a superá- 

los. Através de projetos específicos como de Leitura e de 

Matemática, é preciso estimular uma atmosfera de debate e troca 

de experiências entre alunos e professores, convertendo a escola 

num ambiente onde se deseja estar sendo ele físico ou virtual.

 
 Promover a educação inclusiva e o respeito às diferenças. 

Desconstruir preconceitos de qualquer ordem, estimular a 

valorização da pluralidade e diversidade seja étnica, de gênero, 

religiosa ou qualquer outra.

 
 Elevar os índices de desempenho de nossa escola nos 

instrumentos oficiais de avaliação e em eventos como as 

olimpíadas de matemática. Isto só é possível com planejamento e 

antevisão. Quando nos aproximamos de datas onde ocorrerão 

essas avaliações, desenvolvemos atividades de preparo para 

esses eventos, sempre conjuntamente com os professores, 

primeiros sabedores das dificuldades dos alunos.

 
 Buscar atrair membros da comunidade para atuarem como “amigos 

da escola”, promover eventos que tragam a comunidade para 

dentro dela, e os façam compreender o espaço escolar como um 

dos mais importantes da vida social. A comunidade cujos filhos à 

escola assiste, deve se perceber como corresponsável pelo 

cuidado e manutenção daquilo que de fato lhes pertence. A escola 

não pode ser uma ilha de isolamento e reprodução de 

desigualdades, deve antes, compreender a comunidade a qual
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serve e adequar suas medidas educativas às demandas 

específicas desse público. 

 
 Buscar parcerias com empresas públicas e privadas objetivando 

melhor atender as demandas da escola e seus alunos.

 
 Instituir e permanentemente ampliar a participação democrática no 

ambiente escolar. Delegando a todos os atores do processo 

educacional, responsabilidade e poder decisório. A escola deve ser 

o primeiríssimo local onde os valores democráticos devem ser 

respeitados e estimulados, sua gestão deve ser continuamente 

fiscalizada pela comunidade e seus gastos debatidos entre 

professores, alunos e comunidade. Democracia não pode ser 

apenas uma palavra, uma platitude, mas sim, ser um objeto 

concretamente percebido por todos. Não se constrói educação sem 

debate e participação. A habilidade para dialogar é a principal 

virtude esperada em uma equipe diretiva de escola pública.

 
 Desenvolver continuamente a avaliação institucional da escola, 

utilizando este instrumento para a identificação e superação de 

seus problemas. As soluções não saem exclusivamente de uma 

única cabeça, mas sim da ampla discussão e debate. As respostas 

aos desafios que o CEF 08 enfrenta, devem vir de uma proposição 

coletiva, gestada sempre no ventre da democracia.

 

 . Conduzir a gestão financeira da escola de forma transparente e 

participativa, resguardando sempre os princípios da ética, do bem 

servir público, da publicidade e da autonomia escolar. Fixar em 

local acessível e de boa visibilidade a devida prestação de contas, 

esta deverá ser redigida em linguagem clara e objetiva de forma a 

facilitar ao máximo sua compreensão.
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
 

Sem uma legislação forte, ou seja, sem o devido amparo legal, é 

extremamente difícil garantir e lutar por direitos. O Brasil tem avançado bastante 

nas últimas décadas no quesito legislação de amparo ao direito à educação, 

nesse sentido, o direito à educação é entendido em nosso ordenamento jurídico 

como um direito fundamental. A Constituição Federal de 1988 enuncia o direito 

à educação como um direito social no artigo 6º; especifica a competência 

legislativa nos artigos 22, XXIV e 24, IX; dedica toda uma parte do título da 

Ordem Social para responsabilizar o Estado e a família, tratar do acesso e da 

qualidade, organizar o sistema educacional, vincular a origem orçamentária e 

distribuir os encargos e as competências para os demais entes de nossa 

República Federativa. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente recomenda, em seu Art. 15 "A 

criança e ao adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 

seres humanos em processo de desenvolvimento." E continua, no Art. 53 "A 

criança e ao adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, assegurando-lhes igualdade de condições para 

o acesso e permanência na escola. ” 

Uma importante inovação do modelo constitucional de 1988 em relação 

ao direito à educação decorre de seu caráter democrático, especialmente pela 

preocupação em prever instrumentos voltados para a garantia de sua 

efetividade. 

Um dos mais importantes avanços no que tange a legislação de proteção 

ao direito à educação, merece destaque a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, ou também conhecida como Lei 9.394/96. 

A LDB dispõe sobre todos os aspectos do sistema educacional, dos 

princípios gerais da educação escolar às finalidades, recursos financeiros, 

formação e diretrizes para a carreira dos profissionais do setor. Esses dois 

documentos legais constituem a base da atual legislação educacional, 
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observando-se sua relevância, abrangência e profundidade. É essa fundação 

legal, um dos principais avanços que se verificaram no âmbito da educação 

brasileira em tempos mais recentes. Foram essas leis que permitiram novas 

conquistas e o aperfeiçoamento do sistema educacional brasileiro. Elas 

possibilitaram uma expressiva ampliação do direito social em nosso país e tem 

colaborado enormemente com a ampliação do acesso à educação por parte das 

parcelas mais desassistidas da sociedade. 

No âmbito do Distrito Federal, inúmeras iniciativas veem buscando 

implementar transformações positivas em nosso sistema educacional. A atual 

implementação do Currículo em Movimento, o amplo estudo das Diretrizes de 

Avaliação, a característica norteadora do PPP Professor Carlos Mota são 

algumas dessas iniciativas que podemos citar e atestar que efetivamente estão 

contribuindo com a melhoria de nosso pensar e agir pedagógicos. O atual esforço 

em se pensar coletivamente o Projeto Político Pedagógico e efetivamente 

construir um documento representativo da construção coletiva é uma prova 

desse avanço. 

Ainda cabe destacar que as metodologias adotadas devem propiciar a 

inclusão de todos os estudantes, oportunizando relações de acolhimento, 

diversidade humana, aceitação das diferenças individuais, esforço coletivo na 

equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as 

dimensões do ensino e da aprendizagem. A organização escolar é apoiada na 

organização em Ciclos de Aprendizagem conforme prevê as normas vigentes da 

SEDF. 

Em consonância a legislação o CEF 08 adota projetos interdisciplinares 

que estão nesta proposta pedagógica, têm em comum a transversalidade do 

conhecimento. A parte diversificada realiza uma abordagem transversal e 

integrada em toda a percorrendo temas como : direitos humanos; II - processo 

de envelhecimento, respeito e valorização do idoso e das minorias; III - 

diversidade cultural, étnica, linguística e epistêmica; educação para o trânsito; V 

- educação ambiental; VI - educação alimentar e nutricional; VII - educação 

digital; VIII - educação financeira; IX - conscientização, prevenção e combate de 

toda forma de violência contra a criança e ao adolescente, especialmente o 

Bullying.( CEDF, 2020). 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
A organização do trabalho pedagógico vai além da sala de aula. Todos os 

processos 

que ocorrem em sala de aula devem ser entendidos e explicados sempre em u 

ma perspectiva mais ampla da organização do trabalho pedagógico na escol 

a e esta organização no contexto sóciocultural maior. Neste sentido, insere-se 

na organização do trabalho pedagógico: a coordenação pedagógica com as 

atribuições e papel do coordenador e a formação continuada; a sala de recursos; 

e as propostas de reagrupamento e de projeto interventivo; adequação curricular. 

 
8.1 A coordenação pedagógica, o coordenador e a formação continuada 

 
O momento da coordenação pedagógica é um dos mais importantes para 

o planejamento, não só do fazer pedagógico do professor, mas para a 

organização e conexão de todas as iniciativas da escola. Em nossa escola 

buscamos construir no momento de nossas coordenações coletivas um 

ambiente frutífero para ideias e sugestões. 

Esse fórum permanente de troca de experiências deve converter-se num 

centro decisório democrático, pois toda construção coletiva tende a ser mais 

solidamente implementada. O coordenador atua como líder importante no 

processo de alinhamento das propostas, projetos e articulação das atividades e 

planejamento pedagógico auxiliando os docentes em suas atividades e ainda, 

sendo um mediador entre equipe gestora, professores e estudantes. 

A formação dos profissionais da educação insere-se no espaço e tempo 

da coordenação pedagógica da escola, seja individual ou por área do 

conhecimento. Ainda, a formação continuada de professores promove a melhoria 

da qualidade de aprendizagem e nesta instituição é entendida como essencial. 

 
8.2 Sala de Orientação Educacional (SOE) 

 
Atualmente, não possuímos um profissional na Sala de Orientação 

Educacional (SOE), espaço extremamente importante, para auxiliar discentes 

com problemas de violência, dificuldade de aprendizado e complicações 
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disciplinares de toda ordem. O orientador contribui muito com a formação do 

discente em sala de aula, discutindo a gestão dos conflitos do dia a dia. No SOE 

são tratados os problemas que interferem na aprendizagem dos alunos e 

colocam em risco a qualidade da convivência. As brigas do intervalo, o descuido 

com os espaços coletivos e o desrespeito entre os discentes são alguns dos 

assuntos que costumam ser incluídos nas atribuições do orientador educacional. 

Também é atribuição do OE: encaminhamentos para acompanhamento 

psicológico daqueles alunos com problemas emocionais devido ao isolamento e 

de alunos em risco e vulnerabilidade. 

 
8.3 Reagrupamento e de projeto interventivo: recomposição das 

aprendizagens 

 
Nossa organização escolar é em CICLOS, e atendemos alunos dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental, sendo 6º anos e 7º anos no matutino e 8º anos e 

9º anos no vespertino. Em relação ao nível de conexão com a comunidade 

escolar, o CEF 08 pretende com a efetiva implementação desse PPP, oportunizar 

um real diálogo com a família e com a comunidade onde a escola se encontra 

inserida. 

As intervenções realizadas em relação aos estudantes com dificuldades 

são realizadas a partir do apoio da família, onde essa poderá criticar e sugerir 

mudanças nas práticas da escola de seus filhos. A atuação docente também é 

realiza nas salas de aula por meio de estratégias diferenciadas de ensino- 

aprendizagem, diagnósticos, trabalhos em grupo, pesquisas, reforço, entre 

outras propostas. 

Os projetos da parte diversificada, os projetos desenvolvidos pelos 

professores em suas aulas, são elementos que contribuem para recomposição 

das aprendizagens. A biblioteca é um espaço que também é muito utilizado nesta 

questão convertendo-se em espaço de reprodução do conhecimento e de 

pesquisa. 

 
8.4 Sala de Recursos Generalista e Adequação Curricular 
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Para que os estudantes com necessidades específicas sejam 

contemplados com o processo de ensino e aprendizagem, é preciso garantir a 

eles a adequação necessária quanto à: organização do espaço físico, do 

currículo, dos métodos e dos recursos didáticos, como é estabelecido na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e validado pelo Currículo em 

Movimento da Educação Básica da SEEDF (BRASIL,1996; DISTRITO 

FEDERAL, 2014). 

Alinhados com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), a qual 

nos apresenta em seu capítulo IV que: “é dever do Estado, da família, da 

comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa 

com deficiência”, o CEF 08 de Planaltina, por acreditar no trabalho pedagógico 

articulado e colaborativo, oportuniza o atendimento educacional especializado 

(AEE), em sala de recursos generalista (SRG), para atender estudantes com o 

diagnóstico de deficiência intelectual, deficiência múltipla, deficiência física e ou 

transtorno do espectro autista (transtorno global do desenvolvimento), 

matriculados na escola. 

A SRG do CEF 08 retomou suas atividades em 2022, com a chegada de 

duas novas profissionais para atuarem no AEE. Essa sala representa um espaço 

físico e social, onde são realizadas ações de natureza pedagógica, 

complementares àquelas realizadas em classe comum. Dentre as atribuições 

das profissionais do AEE destacamos as seguintes: organizar, identificar e 

elaborar recursos pedagógicos que ajudem os estudantes a terem acesso ao 

currículo da série/ano que cursam; elaborar e executar plano de AEE, avaliar a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

construir de forma colaborativa e coletiva a adequação curricular, auxiliar os 

professores regentes a elaborarem adequação curricular, planejamentos de aula, 

a escolherem instrumentos avaliativos mais adequados e compatíveis com as 

especificidades de cada estudante (BRASIL, 2008; BRASIL, 2010). 

O AEE não substituiu as aulas em classe comum, por isso ele é oferecido, 

preferencialmente, em contra turno, objetivando desenvolver as potencialidades 

de cada estudante, levando-o à independência e a autonomia no contexto 

escolar. Proporciona experiências pedagógicas capazes de conduzir ao 
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desenvolvimento de processos mentais, tais como: atenção, concentração, 

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

Nessa perspectiva, de oferecer um ambiente pedagógico favorável, para 

estimular as habilidades e o desenvolvimento da independência e autonomia dos 

estudantes com necessidades específicas, a SRG irá trabalhar os seguintes 

projetos, ao longo do ano letivo de 2022: 

A escola como uma instituição mediadora na construção do 

conhecimento, e tem como objetivo levar cultura para o maior número de 

pessoas possível, por tanto a escola traz para si uma gama monumental de 

responsabilidades. A inclusão de discentes que possuem deficiência é um 

desses grandes desafios. Contamos com uma sala de recursos, com 

disponibilidade de professoras, que muito contribuem com a integração desses 

alunos. 

Em nossa escola,  atendendo determinação da própria Secretaria de 

Educação, os professores produzem os termos de adequação curricular. 

Documento que busca atender em sua individualidade do aluno com deficiência, 

é confeccionado sob a orientação e acompanhamento das professoras da sala 

de recurso. Ressaltamos que o convívio diário e presencial é sem dúvida a 

melhor forma de nos conectar com esse aluno e entender suas particularidades. 
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Atividade Meio Ambiente-Reciclagem 

Fonte: Acervo CEF 08 

 
 
 

9. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

 
Muito da identidade de uma escola está explícito na forma em que ela 

implementa a proposta curricular. A Proposta Curricular tem por objetivo nortear 

e fundamentar as práticas pedagógicas dos professores, a fim de contribuir para 

construção de uma escola democrática, ou seja, que garanta o acesso e a 

permanência dos alunos, a qualidade de ensino e, consequentemente, a 

socialização do conhecimento científico. 

Há uma necessidade de rediscutir e repensar os fundamentos teórico- 

metodológicos e conteúdo das áreas do conhecimento, a fim de atualizá-los 

considerando os avanços científicos ocorridos nos últimos anos, bem como 

reorientar as práticas pedagógicas tendo em vista a implantação do Ensino 

Fundamental de nove anos, o qual determina a inclusão de todas as crianças a 

partir dos seis anos de idade nas escolas, esse é um dos grandes desafios que 

se apresenta para a educação brasileira. E nesse aspecto o Distrito Federal está 

avançado, pois o novo Currículo em Movimento já está em fase de implantação, 
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e foi resultado de amplo debate e estudo onde os professores tiveram 

importantíssima participação. 

As diretrizes curriculares de cada disciplina indicam os conteúdos estruturai s 

das mesmas e cabe ao projeto político pedagógico e ao planejamento anual, 

construídos na escola, explicitar os conteúdos específicos a serem trabalhados, 

contextualizando-os a partir da realidade onde a escola está inserida. 

Em relação aos objetivos de aprendizagens orienta-se pela retomada dos 

objetivos/conteúdos anteriores ao ano letivo vigente considerados fundamentais 

para a consolidação das aprendizagens dos estudantes no ano em curso. A 

Coordenação Coletiva buscou, como ponto de partida, a organização dos 

conteúdos mais relevantes das aprendizagens dos alunos. 

Usando como estratégias: resultados apresentados no diagnóstico inicial, a 

realidade escolar, a realidade social do aluno. O foco é o acolhimento e 

aproveitamento ao máximo das atividades realizadas pelos alunos visando 

sempre a progressão das aprendizagens. 

Nossa Organização Curricular é composta de uma matriz definida por uma 

Base Nacional Comum para todo território nacional, de modo a legitimar a 

unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional, a partir das 

áreas do conhecimento: Língua portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, 

História, Língua Estrangeira, Arte, Educação Física, Educação Religiosa (sob a 

perspectiva dos valores éticos) e uma Parte Diversificada (popularmente 

reconhecida nas escolas pela sigla PD). 

A parte diversificada está sendo trabalha nas disciplinas de Português, 

matemática, Ciências Naturais, Arte e Educação Física 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS 

AREA DE CONHECIMENTO DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Códigos e Linguagens Língua Portuguesa + P.D. 05 

 Língua Inglesa +PD 02 

 Arte + PD 02 

 Educação Física + PD 03 
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Ciências Humanas História 03 

 Geografia 03 

Ciências Exatas Matemática + PD 05 

 Ciências Naturais + PD 04 

 TOTAL 30 

 
 
 

 

Projetos e atividades 

 
 

 

Fonte: Acervo CEF 08 
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Fonte: Acervo CEF 08 

 

 
Pobreza Menstrual 

Fonte: Acervo CEF 08 
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10. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 
"A avaliação não é o ato pelo qual A avalia B. É o ato por meio 

do qual A e B avaliam juntos uma prática, seu desenvolvimento, os 
obstáculos encontrados ou os erros ou equívocos porventura 

cometidos. Daí o seu caráter dialógico." 
 

Paulo Freire 

 
Entendemos a avaliação como um processo mais amplo que simples 

aferição de conhecimentos acumulados pelo aluno. A avaliação deverá 

considerar tanto o processo que ele desenvolve ao aprender, como o resultado 

final alcançado. Deve ainda, ir além do julgamento sobre seus sucessos ou 

fracassos; deve ser diagnóstica e contínua, fornecer indicadores para 

reorientação da prática educacional. A avaliação fornece um indicador, uma 

informação, e a partir dela o professor pode planejar ações interventivas que 

possam melhorar o aprendizado de seus alunos. 

Atualmente a avaliação escolar tem provocado muitas reflexões na área 

pedagógica, tornando-se uma discussão complexa e de conclusões nem sempre 

consensuais entre pedagogos e gestores educacionais, cada qual procurando 

enfatizar o que considera mais importante. A situação atualmente vivida no 

sistema escolar, em termos de avaliação, apresenta inúmeros desafios visto que 

há educadores que não foram preparados para criticar a própria prática 

pedagógica. 

10.1 Avaliação das aprendizagens 

 
Pauta-se na Avaliação Formativa que é um processo interativo, através 

do qual, educadores e educandos aprendem sobre si mesmos. A reflexão sobre 

o desempenho é mais rica quando realizada por todos os envolvidos. Nessa 

perspectiva, o CEF 08 entende que avaliar formativamente é entender que cada 

aluno possui seu próprio ritmo de aprendizagem e, sendo assim, possui cargas 

de conhecimentos diferentes entre si. A Avaliação Formativa é aquela que 

observa o aluno seja na sala de aula ou fora dela em cada instante de sua 

existência e serve para diagnosticar, promovendo a recuperação do aluno que 

ficou para trás. Por isso o professor deverá utilizar e oportunizar ao aluno formas 

diversificadas de avaliação, utilizando para isto vários recursos durante todo o 

processo de construção do conhecimento. 
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Como instrumentos utilizados tanto de forma presencial quanto remota 

adotamos: Relatórios; Pesquisas; Entrevistas; Fichas de acompanhamento; 

Autoavaliação para professor e aluno com feedback; Estudo Dirigido; 

Recuperação Contínua e bimestral; Formulários; Quizzes; Desafios, 

Experimentos; Vídeos e outros. 

 
10.2 Conselho de Classe 

 
Momento importante de reflexão e participação para adequar rumos e 

ampliar novos caminhos de efetividade a toda escola. No CEF 08 realizamos o 

Pré-conselho de Classe, instância democrática, onde se reúnem os professores, 

a coordenação e a equipe gestora, alunos e pais constitui-se em um instrumento 

de fundamental importância dentro de nossa proposta avaliativa, visando à 

conquista de um conhecimento mais sistemático da turma, bem como 

acompanhar e avaliar o desempenho de cada aluno. Mesmo nesses tempos de 

pandemia houve interação e participação dos pais e alunos nas atividades de 

pré-conselho através do preenchimento de formulários. 

Também são realizados os Conselhos de Classes Bimestrais realizados 

de forma presencial, com diagnóstico da turma, de cada estudante e tem como 

finalidade nortear nossos próximos passos de modo a encontrar novas 

estratégias e abordagens a fim de melhorar as potencialidades e reduzir as 

fragilidades nas aprendizagens dos alunos. Neste espaço todo planejamento de 

recuperação das aprendizagens é debatido, além de novas estratégias para 

gestão da sala de aula, intervenções e projetos específicos para grupos de 

estudantes em dificuldades. 

O Conselho de Classe é uma instância democrática de avaliação. Cabe a 

ele analisar os aspetos e fatos que interferem na aprendizagem, dirimir conflitos 

e tomar decisões que possam favorecê-la. O Conselho de Classe buscrá sempre 

a participação de vários segmentos: pais, alunos e mestres. 

 
10.3 Participação da Comunidade e Reunião com as Famílias 
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Foi implementada uma avaliação institucional, onde a própria escola é 

avaliada. Nesse processo, a participação da família e da comunidade será 

fundamental. Ouvir as críticas e sugestões de todos os membros da comunidade 

escolar é um meio de depurar nossos trabalhos, buscando sempre a excelência, 

ainda que essa seja difícil de ser alcançada. Essa participação foi realizada 

através de formulários enviados às famílias e o feedback foi dado na primeira 

reunião com a família de forma presencial. 

A escola continua promovendo a participação ativa da família, inclusive 

como voluntários e amigos da escola. Por isso, buscamos intensificar a 

proximidade. Além desse conselho de pais, a escola contará com um Conselho 

Escolar e Caixa Escolar. 

 
10.4 Caixa Escolar e Conselho Escolar 

 
São órgãos colegiados que atuam de forma colaborativa nos processos 

de avaliação da escola. A caixa escolar é uma instituição jurídica, de direito 

privado, sem fins lucrativos, que tem como função básica administrar os recursos 

financeiros da escola, oriundos da União e do GDF, e aqueles arrecadados pela 

unidade escolar. A Caixa Escolar tem por propósito auxiliar na transparência, 

planejamento e administração dos recursos financeiros, dentre eles, o Programa 

de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) tem por objetivo 

principal oferecer autonomia gerencial às escolas e CRE’s - Coordenações 

Regionais de Ensino, possibilitando-lhes efetivas condições para colocar em 

prática seus projetos pedagógicos- administrativo-financeiros. O Conselho 

Escolar tem por propósito promover a participação da comunidade escolar nos 

processos de administração e gestão da escola, visando assegurar a qualidade 

do trabalho escolar em termos administrativos, financeiros e pedagógicos. 

Estes colegiados são importantes na avaliação e contribuem em suas 

demandas e necessidades l, ações e atividades voltadas para a melhoria das 

condições de funcionamento das escolas e do ensino e no cumprimento de sua 

função social. 

 

 
10.5 Avaliação de Larga Escala 
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O CEF 08 vem trabalhando para melhorar seus resultados, superar 

as adversidades .no combate à evasão escolar e vem intensificando ações 

de prevenção da problemática. O INEP não possui dados de avaliação da 

escola, o IDEB. Porém, a escola está atenta e visa diminuir o percentual de 

retenção escolar, a correção da defasagem idade x ano, e a evasão. 

 
10.6 Acompanhamento e avaliação do PPP 

 
A avaliação de nosso PPP acontecerá a cada semestre através de 

questões objetivas, por meio de formulários e reuniões, permitindo a 

participação coletiva da comunidade e dos profissionais que compõem a 

instituição. A avaliação terá como finalidade a melhoria das práticas e da 

infraestrutura da escola, conhecer seus pontos fortes e também as 

imperfeições. 

Neste processo, se busca ampliar os diferentes olhares sobre o espaço, 

visando construir um ambiente apropriado ao aprendizado. Também o espaço 

físico deve ser vivo, explorável, transformável, e acessível a todos. A partir dos 

resultados, serão traçadas estratégias para melhorar cada vez mais a 

instituição. A opinião dos professores, e demais membros da comunidade 

escolar serão colhidas em reuniões, e servirão de importante subsídio para a 

tomada de decisões. Isto também poderá ser feito em eventos e outras datas, 

pois acreditamos em uma gestão democrática e acreditamos que toda 

concepção de projetos deve ser antecedida de processos participativos que 

envolvam a comunidade educacional – crianças, professores, gestores, 

familiares e parceiros da escola. 

Todos deverão participar da decisão sobre os rumos do trabalho 

pedagógico. Na reflexão coletiva, será possível antever as dificuldades e 

organizar as soluções, ou seja, realizar o planejamento do trabalho escolar de 

uma forma democrática e participativa. Essas avaliações ocorrerão durante a 

avaliação da proposta pedagógica e dos Conselhos de Classe Participativos. 

Elas deverão ser institucionais, com a finalidade de sempre melhorar os 

resultados obtidos em cada segmento avaliado da escola. Com a análise 

constante dos resultados obtidos por nossas práticas podemos testar sua 

eficiência, e determinar o que deve ser mantido, o que deve ser abolido e o que 



47  

deve apenas ser revisto. 

O Projeto Político Pedagógico precisa ser um documento vivo, suscetível 

a permanentes Intervenções, atualizações e rearranjos, pois não há documento 

perfeito, que não possa ser aprimorado. Aliás, mesmo um PPP hipoteticamente 

sem falhas, criado num momento histórico, pode se tornar obsoleto com o 

passar do tempo, já que os valores, as tecnologias e as ambições humanas 

estão em constante transformação. 

 
Projeto Mostra Cultural – Cultura da Paz 

 

 

 

Fonte: Acervo CEF 08 
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11. PROJETOS PEDAGÓGICOS, PROJETOS ESPECÍFICOS E 

INTERDISCIPLINARES 

 
 

“Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 

Projeto significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 

atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 

função da promessa que cada projeto 

Contém de estado melhor do que o presente. ” 

Moacir Gadotti 

 
 
 
 
 
 
 

Os projetos pedagógicos devem ter por objetivo alcançar o maior número 

possível de membros da comunidade em que se encontra inserida, ampliando dessa 

forma significativamente o papel social que a escola possui. O objetivo principal de 

nossos projetos é atingir o aluno, contribuindo com seu crescimento pessoal na medida 

em que desenvolve nele o interesse pela leitura, o alerta para as questões ambientais, 

ajuda-o a formar seu próprio arcabouço de conhecimento, orienta-o no propósito de 

pensar soluções. Seguem os projetos e suas descrições. 
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11.1 ESSA SALA É MINHA CARA 
 
 

 
TÍTULO DO PROJETO ESSA SALA É MINHA CARA 

 
 
 
 
 
 
 

 
APRESENTAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

Este projeto apoia-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

Conteúdo Básico Comum e literatura na área da Educação para 

diversidade e inclusão desta forma propiciando aos nossos alunos 

adquirir conhecimentos, informações, potencialização e fixação do 

conteúdo., fotos e demais elementos que possam personalizar o 

objeto. A proposta é que cada estudante faça a montagem decorativa 

de uma lata (com uso de material reciclado), por meio da seleção de 

imagens em revistas, textos, palavras acordo com seu interesse e 

preferência, de modo a trabalhar as seguintes áreas do conhecimento: 

fortalecimento da identidade da pessoa com deficiência, potencial 

criador, imaginação, criatividade, senso estético, concentração, 

interação com seus pares, aspectos da linguagem visual, autoestima,  

noções básicas de geometria, uso racional dos recursos naturais e 

ações para o desenvolvimento sustentável 

PÚBLICO ALVO 
Alunos do 6º ao 9º ano 

 
 

RECURSOS 

HUMANOS/MATERIAIS 

-Livros didáticos 

-Livros Paradidáticos 

-Vídeos 

-Aulas expositivas dialogadas 

- Material Reciclado 

 
 

OBJETIVOS 

Fortalecer a identidade da pessoa com deficiência, potencial criador, 

imaginação, criatividade, senso estético, concentração, interação 

com seus pares, aspectos da linguagem visual, autoestima 
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11.2 RODA DE LEITURA E ESQUETES TEATRAIS 
 

 
 
 

TÍTULO DO PROJETO 

 
RODA DE LEITURA E ESQUETES TEATRAIS 

 
 
 

APRESENTAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

 
A partir de textos retirados de livros com temas do interesse dos 

estudantes e também as leituras propostas pelo projeto de leitura 

proposto pela escola (POP), os estudantes terão a oportunidade de 

durante os AEEs coletivos de estimular a oralidade, compreensão, 

interpretação, reflexão e crítica, interação social, apreciação e 

escuta, formação de futuros leitores. 

 
Os estudantes organizados em pequenos grupos irão ser 

orientados e preparados para a encenação de pequenos textos, 

trabalhando gêneros dramáticos, estimulando a confiança em si, a 

autodisciplina, liberdade de expressão corporal e vocal, visando 

reforçar hábitos sociais e autoconfiança em suas potencialidades. 

 
PÚBLICO ALVO 

 
Alunos do 6º ao 9º ano 

 
 
 

RECURSOS 

HUMANOS/MATERIAIS 

 
-Livros didáticos 

 
-Livros Paradidáticos 

 
-Vídeos 

 
-Aulas expositivas dialogadas 

 
- Material Reciclado 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

 
Estimular a oralidade, compreensão, interpretação, reflexão e 

crítica, interação social, apreciação e escuta, formação de futuros 

leitores. 

 

11.3 É HORA DE ME CUIDAR! 
 
 

 
 

É HORA DE ME CUIDAR! 

TÍTULO DO PROJETO 
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APRESENTAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

 
Por meio de textos diversos, letras de músicas, trechos de filmes, 

séries, desenhos da atualidade e do interesse dos estudantes, 

utilizar momentos de rodas de conversas, discussões interativas 

para trabalhar, de forma interdisciplinar, conceitos importantes das 

diferentes áreas do conhecimento, visando promover o 

autoconhecimento, saúde, fortalecer a autoestima e a autoimagem, 

trabalhar os hábitos básicos de higiene pessoal, como acontece, de 

maneira resumida, a atividade hormonal na adolescência, formação de 

hábitos saudáveis, prevenção às doenças relacionadas ao tema. Ao 

final espera-se realizar, de forma coletiva, a construção de histórias 

em quadrinhos para propagar as informações assimiladas e a 

produção de quadros de rotinas individuais, para os estudantes, que 

quiserem, possam levar sugestões para casa. 

 
PÚBLICO ALVO 

 
Alunos do 6º ao 9º ano 

 
 

RECURSOS 

HUMANOS/MATERIAIS 

 
-Livros didáticos 

 
-Livros Paradidáticos 

 
-Vídeos 

 
- Palestrante 

 
- Desenhos e filmes 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

 
Promover o autoconhecimento, saúde, fortalecer a autoestima e a 

autoimagem, trabalhar os hábitos básicos de higiene pessoal, como 

acontece, de maneira resumida, a atividade hormonal na 

adolescência, formação de hábitos saudáveis, prevenção às 

doenças relacionadas ao tema. 

 

11.4 SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 
 

 

 
 
 

TÍTULO DO PROJETO 

 
SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 



52 
 

 
 

APRESENTAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

 
Promover o processo de sensibilização da comunidade escolar, por 

meio de exibição de curtas metragens (Filmes: O circo borboleta; 

Cordas). A comunidade escolar terá a oportunidade de discutir de 

forma reflexiva e crítica temas apresentados nos filmes, 

relacionados ao respeito à diversidade humana, preconceito, 

discriminação, capacitismo, conquistas das pessoas com deficiência 

e o quanto precisamos avançar para que a sociedade se torne, de fato, 

inclusiva e qual a contribuição de cada um de nós nesse processo 

de mudança. 

 
PÚBLICO ALVO 

 
Alunos do 6º ao 9º ano 

 
 

RECURSOS 

HUMANOS/MATERIAIS 

 
-Vídeos 

 
- Palestrante 

 
- Desenhos e filmes 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

Promover o processo de sensibilização da comunidade escolar, por 

meio de exibição de curtas metragens (Filmes: O circo borboleta; 

Cordas)., formação de 

 

11.5 PROJETO FRIDAS 

 
 
 
 

TÍTULO DO PROJETO 

 
PROJETO FRIDAS 

 
 
 

APRESENTAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

 
A proposta é realizar uma pesquisa orientada com os estudantes,  

sobre a biografia da artista plástica mexicana Frida Kahlo, dando 

enfoque ao aspecto sobre a superação da sua deficiência e o 

quanto suas habilidades foram importantes para definir sua carreira 

mundial. Posteriormente os estudantes, individualmente, irão 

produzir telas (pintura acrílica), releituras, autoretrato, 

materializando a transformação da dor em arte, das dificuldades em 

superação, resiliência, coragem e sensibilidade. 

 
PÚBLICO ALVO 

 
Alunos do 6º ao 9º ano 
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RECURSOS 

HUMANOS/MATERIAIS 

 
-Telas 

 
- Material de Pintura 

 
- Livros de pesquisa e outras fontes 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

 
Realizar uma pesquisa orientada com os estudantes, sobre a 

biografia da artista plástica mexicana Frida Kahlo, dando 

enfoque ao aspecto sobre a superação da sua deficiência e o 

quanto suas habilidades foram importantes para definir sua 

carreira mundial. 

 

 

11.6 PARTE DIVERSIFICADA - PROJETO ORIENTADO DE MATEMÁTICA – 

TABUADA 

 
 

TÍTULO DO PROJETO PARTE DIVERSIFICADA 

PROJETO ORIENTADO DE MATEMÁTICA 
TABUADA 

 
 

APRESENTAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

A matemática deve valorizar os conhecimentos específicos produzidos 

historicamente e presentes no currículo escolar, visando a formação 

humana mais ampla, ou seja além do conteúdo e da sala de aula. 

Ressaltando assim que a aprendizagem em matemática é o resultado do 

processopara transformar informações compartilhadas em conhecimento. 

PÚBLICO ALVO 
Alunos do 6º ao 9º ano 

 
 

RECURSOS 

HUMANOS/MATERIAIS 

-Alunos e professores 

-Sala de aula 

-Livros didáticos 

-Livros Paradidáticos 

-Vídeos 

- Tabuadas 

- Materias de papelaria diversificados 
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OBJETIVO 

 Desenvolver a investigação e transmissão de conhecimentos 

matemáticos, construir seu conhecimento matemático e 

estabelecer conexões entre o saber construído com outros 

saberes. Resolver situações problemas, sabendo validar 

estratégias e resultados 

 

 

11.7 PARTE DIVERSIFICADA - PROJETO ORIENTADO DE PORTUGUÊS 
 

 
TÍTULO DO PROJETO PARTE DIVERSIFICADA 

PROJETO ORIENTADO DE PORTUGUÊS 

 
 
 

 
APRESENTAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

 
O projeto pretende ampliar o processo de aprendizagem em língua 

portuguesa, levando em consideração elementos técnicos estimulando a 

redação, resumo, síntese bem como na leitura e interpretação de textos.  

Busca utilizar de temas transversais o conhecimento e habilidades tais como 

o da leitura e oralidade; habilidades sociais e autonomia apoiados na leitura 

de generos variados da língua portuguesa. 

PÚBLICO ALVO 
Alunos do 6º ao 9º ano 

 
 

RECURSOS 

HUMANOS/MATERIAIS 

-Alunos e professores 

--Biblioteca 

-Livros didáticos 

-Livros Paradidáticos variados 

- Revistas, jornais, bulas 

OBJETIVOS  Incentivar o habito da leitura 

 Incluir a prática de produções textuais na rotina escolar 

 

11.8 CULTURA DA PAZ: Semente para um mundo melhor 
 

 
TÍTULO DO PROJETO CULTURA DA PAZ: 

Semente para um mundo melhor 
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APRESENTAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

 

A paz é semente para um mundo melhor. Ppor este motivo construir uma 

cultura de paz envolve compreensão dos princípios e respeito pela 

liberdade, justiça, democracia, direitos humanos, tolerância, igualdade 

e solidariedade. Nossos alunos precisam através deste projeto 

compreender de que eles podem conviver com o diferent5e e que isso 

não fere o direito do outro de se quem ele é. Muitas vezes os conflitos 

e a violência surgem do prconceito, pela falta do convívio com o que én 

diferente, precisamos incentivar a assimilação de valores de paz, 

apreço à diversidade, honestidade e repeito e assim nossos jovens 

contruirem um mundo melhor. Realizar rodas de conversas, leituras,  

filmes , músicas para ampliar estes aspectos. 

PÚBLICO ALVO Alunos do 6º ao 9º ano 

RECURSOS 

HUMANOS/MATERIAIS 

-alunos, professores regentes 

-sala de aula 

-materiais de papelaria e expediente diversos 

Filems, jogos, músicas, etc. 

 
 

OBJETIVO GERAL 

 
 

Promover o diálogo e a amizade; valorizar o que cada pesso tem de 
positivo; administrar os problemas com atitudes de respeito e gentileza; não 

se calar diante de injustiças; não responder violência com violência. 

CRONOGRAMA DE 

TRABALHO 

 

- Será aplicada ao longo de todo o ano letivo de 2022. 

 

Outros projetos tranversais 

para cultira da paz 

 A Hora da Mudança- Projeto de Transição dos alunos dos 6º 

anos e 9º anos 

 #AcolherParaTrasnformar-     Projeto     de     Recepção     e 

acolhimentos dos estudantes na primeira semana de aula.  

Acolhimento realizado durante o ano letivo. 

 Intervalo Musical- Quem sabe canta, quem não sabe, dança/ 

jogos coletivos. Ocorre durante o ano letivo. 

 Jogos Escolares: Campeonato de futebol masculino e 

feminino, queimada, vôlei e handebol. Visa trabalhar a 
coletividade e a interação entre os alunos. 

 Festa Julina- acontecerá dia 09/07/2022 

 Halloween 

 Consciência Negra 

 Mostra Cultural: Culminância de todos os projetos trabalhados 

durante o ano letivo, com exposição aberta à comunidade 

escolar- Acontece ao final do 3º bimestre início do 4º. 
 

 Gincana Estudantil: Resgatando valores. Elaborado em 2022, 

com o retorno 100% presencial observou-se dificuldade de 

socialização dos alunos pós pandemia. Início da aplicação no 

início do 2º bi e culminância no Dia do Estudante em 11 de 

agosto. 

 Na Moral 

 Aprender Valor 
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  Educação Financeira 

 

 

12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOSSO PPP 

 

12.1 GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Criar      e      conduzir 

projetos que 

objetivem o 

desenvolvimento de 

uma educação de 

qualidade, que 

favoreça a percepção 

do aluno como parte 

integrante da escola 

Ampliar em 3 o 

número de 
projetos 

escolares 

desenvolvidos 

para todas as 

turmas 

Escrever os 

projetos 

coletivamente 

 
Partilhar com toda 

escola 

Acompanhar  a 

implementação 

Avaliar os 

resultados 

Gestão Escolar e 

Coordenação 

Pedagógica 

Início de cada 

Bimestre 

  
Promover,   nas 

coordenações 

pedagógicas, 

grupos de estudo 

envolvendo temas 

de interesse dos 

professores, 

incluindo também 

documentos  que 

norteiam      a 

Educação  (LDB, 

Currículo    em 

Movimento, 

Regimento   das 

Escolas Públicas 

do Distrito Federal, 

Estatuto     da 

Criança e do 

Adolescente, etc.). 

  

Promover palestras Ampliar a Convidar e Gestão Escolar e Início de cada 

para a comunidade integração da agendar palestras Coordenação Bimestre 

escolar através  dos escola a novas  Pedagógica  

recursos tecnológicos propostas    

que norteiam o ensino Buscar    

remoto, com vistas a parceiros para    

construir valores a realização de    

éticos e solidários, projetos    

através da cooperação escolares    
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e do respeito às 

individualidades 

segundo suas 

especificidades 

metodológicas 

   

Realizar atividades 

culturais e esportivas 

inseridas no contexto 

pedagógico. 

.Reavaliar regularmente 

a Proposta Pedagógica 

da Escola com a 

participação de todos 

envolvidos no 

processo de 

ensino/aprendizagem, 

Realizar 2 
eventos 

culturais e 

esportivos 

Planejar e inserir 

no cronograma de 

atividades da 

escola e no PPP 
 

Permanentemente 

promover eventos 

e projetos  que 

estimulem a leitura 

como  Saraus, 

Gincanas 

Culturais, 

Encontros 

Literários,   etc. 

Fortalecimento 

pelo  gosto   da 

leitura através do 

Projeto   POP 

Projeto Orientado 

de Leitura. 

Gestão, 

coordenação, 

Professores, 

estudantes 

Um evento em 

cada semestre 

Promoção de projetos 

pedagógicos 

diversificados  por 

área de conhecimento 

e de forma 

interdisciplinar 
(Projeto “POP Projeto 

Orientado de Língua 

Portuguesa”, Projeto 

POT “Projeto 

Orientado  de 

Matemática, Projeto 

“Reforço Escolar e 

Monitoria”, Projeto 

“Mostra Cultural”, 

Projeto “de Ciências”, 

Projeto de Transição e 

outros.). 

Ampliar em 3 o 

número de 

projetos 

escolares 

desenvolvidos 

para todas as 

turmas 

Planejar e  inserir 

no cronograma de 

atividades da 

escola e no PPP 

 
 

Distribuir carga 

horária compatível 

aos projetos 

 
Implementar e 
avaliar projeto 

 
 

Promover   a 

constante 

reavaliação  de 

nosso Projeto 

Político 

Pedagógico, com a 

participação de 

toda a comunidade 

escolar. 

Gestão Escolar e 

Coordenação 

Pedagógica 

Professores 

Estudantes 

Bimestral 

 

12.2 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
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Aumentar os 

índices de 

aprovação 

Aumentar 

em 2% a 

taxa de 

aprovação 

Realizar a intervenção 

nas dificuldades nas 

aprendizagens 

 

Estimular a todos os 

profissionais   da 

educação a buscar 

qualificação    e 

aperfeiçoamento 

profissional, 

oferecendo condições 

e incentivo para 

participarem de cursos, 

seminários, encontros, 

palestras, entre outros. 

 

Oferecer aulas de 

reforço em horário 

contrário para os 

alunos com dificuldade 

de aprendizagem. 

Essas aulas poderão 

ser ministradas por 

professores da própria 

escola que se 

voluntariem a fazê-lo 

 
Fazer da biblioteca uma 

sala de leitura e 

estudos para acolher 

os alunos que se 

encontram na escola 

fora de seu horário de 

aula, para estudar. 

Coordenação 

Pedagógica 

Professores 

SOE 
Sala de Recurso 

Mensal 

Reduzir o 

percentual de 

alunos defasados 

em idade-série 

Reduzir 

em 2% a 

taxa de 

distorção 

Convoca a família 

para organizar 

intervenções 

Construir um acervo de 

materiais pedagógicos, 

inclusive multimídia, 

que propicie o 

enriquecimento das 

aulas, disponibilizando 

aos alunos e 

professores    os 
programas da  TV 

Escola e outros, como 

documentários, filmes 

paradidáticos, 

musicais, etc. 

 
Promover oficinas e 

fóruns  para 

abordagens que 

possam orientar às 
famílias, em  práticas 

Coordenação 

Pedagógica 

Professores 

SOE 

Sala de Recurso 

Mensal 
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  promotoras da saúde, 

educação, orientação 

sexual, a prevenção do 

uso indevido de drogas, 

a higiene (ambiente 

físico da escola, do 

corpo, dos objetos 

pessoais), educação 

nutricional, etc. 

  

Diminuir as 

taxas de evasão 

escolar, 

promovendo 

meios de 

diagnóstico 

para posterior 

enfrentamento 

do problema 

Reduzir 

em 1% a 

taxa de 

evasão 

Busca Ativa 

Acompanhamento 

mais próximo ao 

discente 

Comunicação aos 

infrequentes 

Acionar o conselho 

tutelar quando nossas 

tentativas forem 
frustradas 

Coordenação 

Pedagógica 

Professores 

SOE 

Secretaria Escolar 

Mensal 

 

12.3 GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

 
GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Promover 

reuniões 

bimestrais 

presencialmente 
e, quando não for 

possível, de forma 

virtual com o 

Conselho Escolar 

visando fortalecer 

a sua participação 

na cogestão da 

escola 

Melhorar as 

participações 

da 

comunidade 

nas reuniões 

Agendar as 

reuniões 

Avisar com 

antecedência 

Estimular  a 

participação 

 
Buscar recursos 

para a ampliação 

do espaço físico 

da      escola      e 

melhoria  da 

quadra 

poliesportiva, 

principalmente  a 

cobertura, nossos 

alunos fazem 

atividades 

expostos ao sol e 

quando chove não 

tem como usá-la. 

Também   o 

aparelhamento do 

laboratório  de 

informática, 

melhoria  do 

serviço de internet 

e efetivação do 

Coordenação 

Pedagógica 

Professores 

SOE 
Secretaria Escolar 

Bimestral 
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  seu 

funcionamento. 

  

Criar um Mural e 

um Jornal para a 

comunicação  de 

eventos, fatos, 

curiosidades, 

dicas 

pedagógicas, 

notícias  da 

comunidade e da 

própria unidade de 

ensino 

Melhorar as 

participações 

da 

comunidade 

nas reuniões 

Divulgar event os 

escolares 

Coordenação 

Pedagógica 

Professores 

Mensal 

Convocar 

reuniões 

regularmente com 

o   Caixa   e 

Conselho Escolar 

com a finalidade 

de  debater   e 

definir prioridades 

de gastos, para 

conjuntamente 

decidir a melhor 

forma    de 

captação, 

utilização e 

aplicação dos 

recursos da 

escola. 

Melhorar as 

participações 

da 

comunidade 

nas reuniões 

Divulgar event os 

escolares 

Gestão Escolar 

Coordenação 

Pedagógica 

Professores 

Mensal 

Estimular e apoiar 

a organização dos 

alunos em 

grêmios 

estudantis. 

Divulgar a 

importância e 

necessidade 

da 

participação 

dos 

estudantes 

na escola 

Melhorar as 

participações da 

comunidade 

escolar 

 

Realizar O 

Conselho de 

Classe 

Participativo ao 

término de cada 

bimestre letivo. 

 
 

Incentivar  a 

criação de grupos 

de estudo 

monitorados pelos 

alunos que 

apresentarem 

melhor 
rendimento 

escolar. 

Gestão Escolar 

Coordenação 

Pedagógica 

Professores 

Estudantes 

Bimestral 
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Promover 

audiência pública 

para a prestação 

de contas, 

balizado pelos 

princípios da ética, 

transparência     e 

zelo com os 

recursos públicos 

Ampliar 

participação 

na prestação 

de contas das 

escola 

Organizar evento 

Estimular 

participação 

Divulgar 

audiências 

Gestão Escolar 

Coordenação 

Pedagógica 

Professores 

Estudantes 

Anual 

 
 

. 

12.4 GESTÃO DOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
 

 
GESTÃO DOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

Assegurar 

publicidade 

legalidade e 

Prestar contas a 

cada trimestre 

Dar publicidades 

prestação de 

contas 

Reunir com os 
conselhos 

participativos 

Realizar a 

prestação de 

contas 

 

Organizar mural 

informativo 

Realizar 

reunião com os 

conselhos 

Gestão 

Coordenação 

Pedagógica 

Professores 

Escolar Trimestral 

transparência na    

utilização dos    

recursos financeiros;    

Gerir Reunir com os Realizar Gestão Escolar Bimestral 

democraticamente conselhos  reunião com os Coordenação   

conforme prevê a participativos  conselhos Pedagógica   

legislação a    Professores   

aplicação de       

recursos financeiros;       

Buscar dotação Ampliar adoção Pesquisar Gestão Escolar Bimestral 

orçamentária ao de  parceiras e novas Coordenação   

aderir a  programas dotação de possibilidades Pedagógica   

governamentais. verbas de recursos Professores   

Realizar compras Ampliar as Levantar Gestão Escolar Bimestral 

necessárias ao compras de necessidades Coordenação   

funcionamento da recursos dos setores da Pedagógica   

unidades escolar pedagógicos e escola    

 administrativos     

Organizar e atualizar Manter acervo Ajustar e Gestão Escolar  

todo acervo estruturado organizar Coordenação  

administrativo da  documentação Pedagógica  

escola  de servidores   

Atualizar 

patrimonial 

carga Reduzir 

perdas 
patrimoniais 

as Listar bens e 

conferir acervo 

Gestão Escolar 

Servidores 

Semestral 

 

“Promover educação de qualidade é uma arte colaborativa”, é essa a máxima que 
norteará permanentemente o Projeto Político Pedagógico do CEF 08. 
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14. ANEXOS – DESCRIÇÃO DETALHADA DE PROJETOS: Projeto Olímpiada da 
Tabuada, Projeto Orientado de Português e Projeto Horta na Escola. 

 
Três projetos integrados e interdisciplinares de construção coletiva e participativa 
que tem auxiliando a integração de toda escola são destacados nesta proposta 
e anexados abaixo: Projeto Olímpiada da Tabuada, Projeto Orientado de 
Português e Projeto Horta na Escola. 
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Estudar a tabuada vai muito além do simples “decorar respostas”: seu estudo 
desenvolve o raciocínio, faz com que o cérebro funcione melhor, melhora a resolução de 
problemas, aumenta o conhecimento acerca das operações matemáticas. Todas essas são 
habilidades indispensáveis para um bom desempenho escolar. Entretanto, o que se percebe, 
é que os alunos estão deixando de estudar a tabuada e se afastando cada vez mais dos 
benefícios que ela oferece. 

O grande número de alunos que cometem erros básicos de cálculos durante a 
resolução de atividades preocupa os docentes, na maioria dos casos, causa certa aversão 
dos alunos pela matéria. Em seus estudos, Lopes (2014) enfatiza que os cálculos podem 
ser construídos de uma forma significativa, sem a necessidade de decorá-los, desde que o 
professor passe a inserir o conteúdo no cotidiano do aluno. Pensando nisso, desenvolvemos 
o presente projeto, o “POT” Interdisciplinar, com o objetivo de desenvolver o raciocínio 
lógico de ambos os blocos atendidos pelo CEF 08, podendo ser empregado como elemento 
de apoio aos professores no ensino da Matemática. Para isso, é necessária a colaboração 
de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, para sanarmos juntos as 
dificuldades dos alunos. 

O Projeto surgiu a partir de uma necessidade avaliada em Conselho de Classe no ano de 
2019, onde se percebeu a dificuldade dos alunos em fazer cálculos. Tudo por não saberem a 
tabuada. Responsável e idealizadora pelo Projeto inicial de forma presencial: Vice Diretora: 
Rosângela Guedes. Colaboradores: Diretora: Lenilde, Professora: Izabel Sheila, Professora: 
Bianca Fernandes, Professora: Roberta Matias e a colaboradora: Vilmair Vieira. Adequação 
para o Ensino remoto: Professora/ coordenadora Kely de Silva 
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2- Objetivo Geral: 
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O projeto tem o intuito de redirecionar a relação do aluno com os conceitos 
matemáticos, no sentido de que ele tenha participação ativa na construção dos mesmos, de 
modo a interpretar e resolver situações-problema, validar estratégias e resultados, 
desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como dedução e indução, utilizando 
conceitos e procedimentos matemáticos e os instrumentos tecnológicos disponíveis. 

 

3- Objetivos Específicos: 

● Estimular e motivar os alunos a aprender e memorizar a tabuada; 
● Desenvolver o raciocínio lógico matemático e cálculos; 

● Aumentar o índice de aproveitamento dos alunos, visando o aprimoramento das 
competências e habilidades necessárias à aprendizagem 

● Estudar a tabuada de divisão, multiplicação, adição e subtração; 
● Conhecer as regras de resolução das expressões numéricas; 
● Completar quadros de tabuada de multiplicação; 
● Resolver exercícios envolvendo as tabuadas estudadas em sala. 

 
Além disso, o projeto visa desenvolver também capacidades fundamentais no 
desenvolvimento futuro do indivíduo, tais como: 

● A vontade de vencer, a paciência e o autocontrole; 
● O espírito de decisão e a coragem; 
● Estimular a autoestima e a competição saudável. 
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O projeto apresenta como público-alvo os alunos do 6° ao 9°ano que deverão ter como pré-
requisito o estudo das quatro operações básicas. 

O docente estimulará os alunos ao uso do raciocínio rápido, a compreensão do 
processo da tabuada, bem como a memorização, através de atividades relativas e 
preparando-os para a competição. 

A fim de alcançar os objetivos propostos, serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

● Sensibilização de professores e alunos; 
● Preparar uma avaliação diagnóstica para verificar o conhecimento dos alunos; 
● Construção da tabuada; 
● Elaborar desafios matemáticos; 
● Propor exercícios que envolvam as operações fundamentais: adição, subtração, 

multiplicação e divisão; 
● Realizar atividades lúdicas e diferenciadas; 
● Preparar competição com jogos online com ajuda da internet, por exemplo QUIZZI, 

KAHOOT, jogo tabuada de pitagóras: https://www.cokitos.pt/jogo-tabuada-de-pitagoras/play/ 
● Premiação para os alunos competidores do POT’s que se destacarem em seus 

resultados; 

● Postagem de Desafios no Instagram da escola; 
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● Usar a plataforma QUIZIZZ com batalhas entre os alunos de cada série; 
● Os professores de PD irão fazer as batalhas no QUIZIZZ nas suas turmas e orientar 

os alunos como utilizar e jogar. Nas semanas 17/05 a 21/05 e 24/05 a 28/05 serão 
feitas atividades voltadas a sanar dúvidas e problemas para a realização do projeto; 

● Os professores de matemática, durante as semanas (31/05 a 04/06 e 07/06 a 11/06) 
deverão fazer uma batalha entre cada uma das turmas e todos os alunos devem 
participar dessa fase; 

● Valdine- 6 anos , Maria - 7 anos, Izabel e Reginaldo - 8 anos, Reginaldo - 9 anos; 
● Os professores irão selecionar os dois melhores alunos de cada turma. 
● Serão selecionados 12 alunos do 6 ano - 10 alunos do 7 ano - 12 alunos do 8 ano - 

10 alunos do 9 ano. Total de 44 alunos . 
● Será feito um novo ranking entre os alunos de cada turma e será selecionado 1 de 

cada turma para a grande final . 
● A grande final será dividida em dois grupos: 6 e 7 anos se enfrentam / 8 e 9 anos se 

enfrentam. 
● A final ( em uma gincana online - em agosto de 2021) deverá ser pelo google meet 

com os 22 finalistas e a colaboração de todos os professores e será transmitida 
através de uma live no youtube. 

● No ensino presencial: Acontecem as batalhas entre as turmas no pátio da escola 
obedecendo regras e cronograma. Conta com a animação da Professora Vilmair 
Vieira. 

● Para os alunos do material impresso será enviado um dominó da tabuada 

juntamente com uma atividade para ser avaliado como foi o aproveitamento do jogo 
para o aluno e sua família. 

● Atividades adaptadas de acordo com o currículo:será enviado um jogo de colorir 
uma flor que tem a tabuada e as orientações de quais cores devem ser pintadas de 
acordo com a Adequação Curricular necessária. 

● A premiação foi estabelecida para os três primeiros lugares. 

( Proposta dos alunos como possíveis premiações - crédito para celular, ponto extra 
em disciplinas, cartão pré-pago da Netflix,Tablet, Celular). 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PARA O 1º SEMESTRE 
 

Abril / Maio / Junho / Julho 

 

ABRIL 

Reuniões com os professores para delinear as novas 
metodologias. 
Criação de material de divulgação do projeto para enviar para os 
alunos e suas famílias. 

 
 

MAIO 

 
Reunião com os professores envolvidos para conversarmos sobre 
os rumos do projeto. 
Os professores de PD iram fazer as batalhas no QUIZIZZ nas 
suas turmas e orientar os alunos como utilizar e jogar 
Postagem no Instagram da escola. 

JUNHO Postagem no Instagram da escola. 
Envio do material impresso para os alunos do material impresso , 
apresentado em anexo. 
Os professores de matemática deverão fazer uma batalha entre 
cada uma das turmas e todos os alunos devem participar dessa 
fase. 

JULHO Os professores irão selecionar os dois melhores alunos de cada 
turma. 
Serão selecionados 12 alunos do 6 ano - 10 alunos do 7 ano - 12 
alunos do 8 ano - 10 alunos do 9 ano. Total de 44 alunos 
Reunião de Avaliação do Projeto durante o 1º semestre. 
Premiação Virtual para os alunos que participaram dos desafios do 
instagram “POT’s” do bimestre (envio de certificados virtuais de 
participação, mensagens de parabenização no Instagram, grupos 
de WhatsApp e na Plataforma, citando os nomes dos alunos). 

 

RECESSO ESCOLAR. 
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Agosto / Setembro / Outubro 

AGOSTO A grande final será dividida em dois grupos: 6 e 7 anos se 
enfrentam / 8 e 9 anos se enfrentam. 

 
Reunião para definir as atividades a serem desenvolvidas no 2º 
semestre. 
Postagem no Instagram, na Plataforma e nos grupos de WhatsApp 
incentivando os alunos a retomarem as atividades. 

SETEMBRO Os professores de matemática deverão fazer uma nova batalha 
entre cada uma das turmas e todos os alunos devem participar 
dessa fase. Pois nem todos os alunos conseguiram participar no 
1º semestre. 

OUTUBRO Os professores irão selecionar os dois melhores alunos de cada 
turma. 
Serão selecionados 12 alunos do 6 ano - 10 alunos do 7 ano - 12 
alunos do 8 ano - 10 alunos do 9 ano. Total de 44 alunos 

 
novembro 

NOVEMBRO  
Atividade De Encerramento Das Ações Do “POT” Em 2021. 

Observações Importantes: 

 

1. As atividades desenvolvidas pelos professores em suas aulas serão 
registradas em um MEMORIAL, ao final do ano. 

2. Todos aguardamos o retorno das aulas presenciais, portanto este cronograma 
pode sofrer alterações no decorrer do ano letivo. 

3. Ficou estabelecido que a quantidade de livros a serem adotados por bimestre 
irá depender da receptividade dos alunos, podendo, inclusive, o mesmo livro-
base ser utilizado por dois bimestres seguidos. 

4. As atividades do “Clube do Livro” estão descritas nos Anexos. 
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PD1 - 8º Professora: POLLYANNA 

 
 

Vamos testar seu conhecimento 
 
 
 

 

SIGA OS COMANDOS: 

✓ Preencha os círculos da multiplicação com o resultado. 

✓ Multiplique os números ao redor pelos que estão no centro. 
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Avaliação professores (as): 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho ( BRASIL, 2018). 

O quadro de avaliação sugerido avalia de acordo com as habilidades o aprendizado dos alunos. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. 

 

Quadro de avaliação dos alunos (as). 

Preenchimento Professor(a). 

Habilidade Observação Transformação Compreensão 
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Reconhecer as 

operações de 

multiplicação. 

Compreender as 

operações de 

multiplicação. 

Resolver problema, envolvendo o 

princípio multiplicativo em 

contagens simples ou raciocínios 

combinatórios. 

Alta 
   

Média 
   

Baixa 
   

 

 

POT – Cronograma de atividades: 
 

 

 
PLANEJAMENTO FINANCEIRO: 

O planejamento financeiro pessoal é um guia para organizar corretamente o seu 

dinheiro, ou seja, controlar os seus ganhos e gastos. Na prática, esse plano funciona 

como um controle do que entra e sai nas suas finanças e ajuda a tomar decisões 

melhores. Por exemplo, decidir se uma compra é realmente necessária. 

 
TIPOS DE GASTOS: 

Fixos: Você paga o mesmo valor no decorrer dos meses. Ex: Aluguel 

Variáveis: O valor é variável e muda constantemente. Ex: Alimentação, cartão de 

crédito, gasolina, conta de luz, água, compra de roupa. 

 
 

 

 
ATIVIDADE I - DIAGNÓSTICO FINANCEIRO (Sala) 

 
1) Quanto você ganha por mês? 

2) Quanto você gasta por mês? 

3) Quais seus objetivos de vida (ligados com o dinheiro)? Separe eles por objetivos de 
curto, médio e longo prazo. 

 
* Usar valor fictício caso não receba dinheiro – a proposta é que o aluno 
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consiga se reconhecer como um consumidor. 

 
ATIVIDADE II – Organizando a planilha de gastos (Descrição será feita na 

semana da aula remota/CASA). 

 
1) Preencha a planilha de gastos com o seu responsável: (ANEXO) 

 
* A proposta é que o aluno entenda como funciona o fluxo do dinheiro durante o 

decorrer do mês que ele escolheu. 
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ATIVIDADE III – Calcular os gastos, ganhos, despesas utilizando operações básicas da 

matemática. 

 
a) Separar o valor que ganha 

b) Separar os gastos em blocos: Saúde, alimentação, lazer, estudos, casa. 

c) Mexer na organização do dinheiro utilizando contas e separando um valor “x” para 

poupar/investir. 

d) Cálculo conta de luz. 

 
 
 

ATIVIDADE IV – Intervenção – O que posso/podemos fazer para melhorar (Atividade será 

feita na semana da aula remota/CASA) 

 
 

1) O que é importante? 

2) O que fica para depois? 

3) O que vou descartar? 

4) Quanto irei guardar? 

 
 

Sugestões de atividades: 
 

✔ https://www.youtube.com/watch?v=WeQ44Yq9iw4 - "DOMINÓ SISTEMA MONETÁRIO" 

 

Leitura artigo: GODOY, M. C. J. ; XANDER, P. ; CARMO, J. S. ; SOUZA, Silvia Regina de . Ensino 
de equivalência monetária por meio de um jogo de dominó adaptado. Acta Comportamentalia 

, v. 23, p. 117-135, 2015. 

 
 

✔ https://www.youtube.com/watch?v=AthusznrlNk&list=PL5vSn8ej1b0sr_i339E2BU9o1T9UXQYv 

&index=2 - Canal “ Me Poupe” - REALITY ME POUPE! – Discussão com os alunos com 
situações do cotidiano. 

 
✔ https://www.somatematica.com.br/softOnline/GeradorDominos/gerador.php - Gerador de dominó 

– contas adição e subtração. 
 

✔ 
https://novaescola.org.br/conteudo/20535/educacao-financeira-por-que-o-assunto-deve-ser-en 
sinado-nas-escolas - Integração com os outros componentes curriculares. 

 

✔ https://www.youtube.com/watch?v=faB94ElSQJQ - Projeto Dinheirinho: Educação financeira 
nas escolas ( Interessante fazer com o 6° ano e 7° ano). 
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PROJETO ORIENTADO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

“POP” INTERDISCIPLINAR 
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EQUIPE - POP/2021 

 
 

 

Diretora: Lenilde Oliveira Do Nascimento 

Vice-diretora: Rosângela Guedes Meira 

Supervisor: Anderson Da Silva Dias 

Coordenação Pedagógica: Kely De Souza Silva e Roberta Matias Monteiro 

Orientadora Educacional: Nirley Glaucia Antunes Dos Santos 

Pedagogo: Daniel José Lasara 

Monitora: Jamiles Nunes Dos Santos 

 
Chefe De Secretaria: Denivânia Moreira De Oliveira Silva 

Secretária: Janaina De Siqueira Santos 

Secretário: Geraldo Leite Jacó 

 
Professores/2021 

Daniela Lima Barreto Rocha 

Filipe Amor Ribeiro 

José Rabelo Leao Junior 

Maria Lilian Rocha Araujo 

Tamires Pereira Campos 

Valquíria Pereira Da Silva Bezerra 
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1. JUSTIFICATIVA 

 

 
São inúmeros os benefícios alcançados a partir do momento em que se toma gosto pela 

leitura: Ler acelera o raciocínio, faz com que o cérebro funcione melhor, reduz o estresse, 

melhora a escrita e o vocabulário, aumenta o conhecimento de regras gramaticais, libera a 

imaginação, incita o senso crítico. Todas essas são habilidades indispensáveis para um bom 

desempenho escolar. No entanto, o que se percebe é que os alunos estão deixando os livros 

cada vez mais distantes de sua rotina, o que gera um certo desleixo, um abandono de quesitos 

básicos de leitura e escrita. 

Os erros e dificuldades nesses campos prejudicam o andamento de todas as disciplinas, 

portanto é necessária a colaboração de todos para sanarmos juntos as dificuldades dos alunos. 

Nesse intuito, foi idealizado o “POP” Interdisciplinar, com o objetivo de desenvolver de maneira   

formal as habilidades de leitura, caligrafia, ortografia, paragrafação e translineação nas 

produções escritas de ambos os blocos atendidos pelo CEF 08. 

O Projeto foi idealizado pela Vice Diretora Rosângela Guedes, surgiu a partir de uma 

necessidade avaliada em Conselho de Classe em 2017. Após análise dos resultados das provas 

diagnósticas, e também a partir dos comentários feitos pelos próprios professores, percebemos 

a urgência na tomada de atitude ao que se rotula “erros de Português”, ou uso da variante 

informal da língua em situações comunicativas formais e ou acadêmicas. 

Todos nós pensamos, falamos, damos aulas e sonhamos em Português. Desta maneira, 

cuidar da língua materna em seus diferentes níveis é   papel de todos, principalmente da escola, 

responsável direta pela educação formal dos cidadãos Motivar os alunos a escreverem de acordo 

com a variante culta, elucidá-los acerca da importância do uso adequado da língua em seu nível 

formal deve ser uma preocupação de todos. 
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1.1. Breve Histórico 

 
 

As linhas iniciais para o projeto foram traçadas em 2017, pela Vice Diretora Rosângela 

Guedes Meira e contou com a colaboração da Diretora Lenilde Oliveira do Nascimento, e da 

professora Roberta Matias Monteiro. Em 2018, houve grande contribuição do Professor Mauro 

Silva, principalmente com relação ao nome - POP - e na definição dos objetivos que o projeto 

pretende alcançar. Ao longo dos anos, vários professores contribuíram para agregar mais 

estratégias e, em 2019, tivemos o ponto mais alto do projeto até o momento, com exposição dos 

trabalhos dos alunos na Mostra Cultural, premiações e envio de certificados de participação. 

Em 2021, o POP foi adaptado para o ensino remoto em razão da pandemia do Covid-19, 

contando com a colaboração da vice diretora Rosângela Guedes Meira, das professoras/ 

coordenadoras pedagógicas Kely de Souza Silva e Roberta Matias, e dos professores de Língua 

Portuguesa e PD2, Daniela Lima Barreto Rocha, Filipe Amor Ribeiro, José Rabelo Leão Júnior, 

Maria Lílian Rocha Araújo, Tamires Pereira Campos e Valquíria Pereira da Silva Bezerra. 

 
 
 
 

 
 

2. OBJETIVO GERAL 

 
Desenvolver habilidades de leitura e escrita no corpo discente do Centro de Ensino 

Fundamental 08 de Planaltina. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

O projeto visa desenvolver as seguintes habilidades nos alunos: 

● Melhorar o nível de leitura; 

● Praticar caligrafia; 

● Praticar ortografia; 

● Realizar revisões gramaticais; 

● Estruturar parágrafos em textos narrativos e dissertativos com clareza; 

● Produzir textos narrativos e dissertativos coesos e coerentes; 

● Realizar apresentações teatrais e musicais sobre os temas das leituras realizadas; 

● Confeccionar cartazes, murais, charges, tirinhas e jogos a partir das leituras realizadas; 

● Utilizar o celular e outras ferramentas tecnológicas para registro das atividades e como 

fonte de pesquisa e produção de resenhas bibliográficas. 

 
 

 

 
4. METODOLOGIA 

 
 

A fim de alcançar os objetivos propostos, serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

● Sensibilização de professores e alunos com palestrantes convidados e contadores de 

histórias; 

● Estabelecimento de regras para a realização e recebimento de trabalhos (adotadas 

pelos professores de Língua Portuguesa e ou de outras disciplinas); 

● Elaboração de gráficos a partir dos dados coletados nas fichas de leitura e de inscrição; 

● Horário semanal de atividades relacionadas à leitura dos livros. 
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● Publicações na plataforma Escola em Casa de trabalhos relacionados às leituras 

realizadas; 

● Oficinas de leitura e produção de textos orientadas pelos professores de Português; 

● Leitura sistematizada e rodas de leitura com os livros selecionados pelos professores de 

Português (livro-base do projeto); 

● Ilustrações de trechos da obra lida e realização de outras atividades a ela relacionadas 

(criação de paródias, jogos, apresentações teatrais e musicais, cartazes...) sob orientação 

dos professores de Português e de PD; 

● Incentivo ao uso do dicionário e do celular com fins de consulta e autocorreção ortográfica; 

● Pesquisa sobre autores dos livros-base; 

● Premiação para os alunos mais POP’s do mês (com maior número de leituras e 

publicações, com maior número de bonificações dadas pelos professores, maior 

participação nas atividades propostas...); 

● Criação de um “Clube do Livro”, com alunos participando como monitores do projeto. 

● Postagem de desafios no Instagram da escola: Com desafios relacionados com 

interpretação e desenvolvimento do raciocínio lógico. 

● Participação de autores para rodas de conversa virtuais e físicas com os alunos. 
 
 
 

 

 
5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

Abril / Maio / Junho / Julho 

 

ABRIL 
● Reuniões com os professores para delinear as novas 

metodologias e selecionar os livros-base do projeto. 
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● Criação de material de divulgação do projeto para enviar 

para os alunos e suas famílias. 

 
 
 
 
 
 
 

MAIO 

● Envio da Ficha de Leitura para os alunos do Material 

impresso. 

● Envio do livro em formato PDF no WhatsApp dos 

responsáveis dos alunos do Material Impresso. 

● Criação da Sala da Plataforma Escola em Casa (uma sala 

para cada bloco). Esta sala é nossa “Biblioteca Virtual”, a 

“Sala do POP”. 

● Envio dos convites para os alunos participarem da Sala do 

POP. 

● Envio de materiais virtuais para alimentar a Sala do POP. 

● Reunião com os professores envolvidos para conversarmos 

sobre os rumos do projeto. 

● Postagem no Instagram da escola. 

● Aplicação de atividades diversas nas salas de Português e 

de de PD2, na plataforma Escola em Casa, com assuntos 

relacionados aos livros-base do projeto. 

 
 
 
 

JUNHO 

● Postagem no Instagram da escola. 

● Aplicação de atividades diversas nas salas de Português e 

de de PD2, na plataforma Escola em Casa, com assuntos 

relacionados aos livros-base do projeto. 

● Alunos do Material impresso devolvem as Fichas de Leitura. 

● Correção e avaliação de todos os materiais devolvidos pelos 

alunos na plataforma. 

 
 
 
 

JULHO 

● Envio de materiais virtuais para alimentar a Sala do POP. 

● Reunião de Avaliação do Projeto durante o 1º semestre. 

● Premiação Virtual para os alunos “POP’s” do semestre 

(envio de certificados virtuais de participação, mensagens de 

parabenização no Instagram, grupos de WhatsApp e na 

Plataforma, citando os nomes dos alunos). 

 
RECESSO ESCOLAR. 

Agosto / Setembro / Outubro 

 
 
 
 
 

AGOSTO 

● Reunião para definir as atividades a serem desenvolvidas 

no 2º semestre. 

● Implementação do “Clube do Livro” 

● Envio de materiais virtuais para alimentar a Sala do POP. 

● Envio da Ficha de Leitura para os alunos do Material 

impresso. 

● Envio do livro em formato PDF no WhatsApp dos 

responsáveis dos alunos do Material Impresso. 

● Entrega de premiação para os alunos POP do semestre 

anterior. 
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● Postagem no Instagram, na Plataforma e nos grupos de 

WhatsApp incentivando os alunos a retomarem as 

atividades. 

● Aplicação de atividades diversas nas salas de Português e 

de PD2, na plataforma Escola em Casa, com assuntos 

relacionados aos livros-base do projeto. 

● Live (ou bate-papo na escola) com a escritora Kamila 

Machado. 

 
 
 
 

SETEMBRO 

● Aplicação de atividades diversas nas salas de Português e 

de PD2, na plataforma Escola em Casa, com assuntos 

relacionados aos livros-base do projeto. 

● Desenvolvimento das atividades do Clube do Livro. 

● Alunos do Material impresso devolvem as Fichas de Leitura. 

● Correção e avaliação de todos os materiais devolvidos pelos 

alunos na plataforma. 

 
 

 
OUTUBRO 

● Aplicação de atividades diversas nas salas de Português e 

de PD2, na plataforma Escola em Casa, com assuntos 

relacionados aos livros-base do projeto. 

● Desenvolvimento das atividades do Clube do Livro. 

● Premiação para os alunos POP’s do 3º bimestre. 

● Reunião de Avaliação do Projeto durante o 3º bimestre e 

para definir as atividades de encerramento. 

Novembro 

 
 
 

NOVEMBRO 

● Aplicação de atividades diversas nas salas de Português e 

de PD2, na plataforma Escola em Casa, com assuntos 

relacionados aos livros-base do projeto. 

● Desenvolvimento das atividades do Clube do Livro. 

● ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DO POP 

EM 2021. 

Observações Importantes: 

 
1. As atividades desenvolvidas pelos professores em suas aulas serão 

registradas em um MEMORIAL, ao final do ano. 

2. Todos aguardamos o retorno das aulas presenciais, portanto este cronograma 

pode sofrer alterações no decorrer do ano letivo. 

3. Ficou estabelecido que a quantidade de livros a serem adotados por bimestre 

irá depender da receptividade dos alunos, podendo, inclusive, o mesmo livro-

base ser utilizado por dois bimestres seguidos. 

4. As atividades do “Clube do Livro” estão descritas nos Anexos. 

5. Ao final de cada semestre, os alunos que mais se destacarem serão 

premiados. Nesse sentido, contamos com a colaboração de patrocinadores do 

projeto para compra de livros físicos e digitais, assinatura de periódicos 

educacionais, canecas personalizadas, broches, camisetas, marca-páginas e 

produtos afins, notebook, tablet, celular, além de cobrir os gastos oriundos do 
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A. Exemplos de atividades para oficinas de leitura e escrita 

 
1. Ler o texto todo. Entregar para os alunos o texto picotado, para eles remontarem o texto 

lido. 

2. Ler o texto. Escolher 6-8 palavras mais importantes relacionadas ao texto. O aluno deve 

montar frases com cada palavra, relacionadas ao conteúdo. 

3. Dado da leitura: confeccionar um dado. Retirar do texto lido as palavras mais importantes 

e escrevê-las em cada face do dado. Jogar o dado. O aluno deve formular uma frase 

sobre a palavra. A cada vez que a palavra se repete, o aluno deve acrescentar uma 

informação inédita sobre ela. 

4. Tabela para análise dos textos segundo os gêneros textuais. 
 

Título do 

texto lido 

Gênero do 

texto 

Características Finalidade Onde 

encontramos 

     

 
Pronta a primeira versão do texto, o aluno confere se o texto está certo segundo as 

informações da tabela. 

 
5. Trabalhar a introdução de textos narrativos: Verificar quais elementos devem conter na 

introdução. Analisar o primeiro parágrafo de contos diversos, na biblioteca, ver vários 
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livros e anotar como as histórias são iniciadas. Em seguida, fazer um gráfico (pode ser do 

próprio livro-base). Escrever a introdução do texto. Corrigir essa introdução em cada 

detalhe. A partir dela, finalizar a história. 

6. Para iniciar uma produção: chuva de palavras – quais as palavras mais relevantes sobre 

o tema que vai ser trabalhado? 

7. Para corrigir o texto: escolha o que vai corrigir em cada produção, dependendo da 

intencionalidade: ortografia, pontuação, coerência... 

8. Correção coletiva: Pedir autorização do dono do texto para corrigi-lo. Tirar xerox e 

apontar os erros e o mais importante – como corrigir 

9. Pedir sempre para o aluno revisar – Fichas para revisão: 
 

ITEM DE AVALIAÇÃO COMENTÁRIO 

Tem título? 
 

As sílabas estão separadas corretamente 

no final das linhas? 

 

Há frases longas demais? (ideal: 3-4 linhas) 
 

Tem introdução, desenvolvimento e conclusão? 
 

As margens estão alinhadas? 
 

A letra está legível? 
 

Atende à finalidade do texto? 
 

 

 
10. Mandryk e Faraco (1998, p. 143) sugerem o seguinte roteiro de estudos que deve ser 

seguido antes de escrever um texto: 

Para que um conjunto de frases constitua um bom texto, é fundamental que haja: 

a) unidade temática (tratar do mesmo assunto); 

b) unidade estrutural (boa sequência de ideias e boa costura entre as partes). 

 
Para planejar um texto, é importante responder com clareza as seguintes questões: 

a) sobre o que vou escrever? (Assunto); 

b) para quem vou escrever? (Destinatário); 

c) com que finalidade? (Objetivo). 
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Depois disso: 

a) tendo em vista meu (s) destinatário (s), meu (s) objetivo (s) e tudo que sei sobre o assunto: 

– Quais as informações mais relevantes que devem estar em meu texto? (Seleção de ideias) 

– Qual a melhor sequência para essas ideias? (O que colocar na abertura do texto; como dar 

continuidade ao texto; o que reservar para o fechamento do texto?). 

 
Ao escrever: 

– cuidar para que todas as partes estejam harmonicamente costuradas. 

 

 
B. Modelo para publicação no Mural “Li, gostei, compartilho” 

 
LI, GOSTEI, COMPARTILHO 

Título:    

Autor:    

Editora:      

Gostou do livro?  

Comentários:    
 
 

 

  _ 

 
 

Aluno(a):    

Ano/turma:    

 

C. Clube do Livro 

 

Curadores: Professores 

Mediadores: Alunos 

Leitores: Alunos 

 

 
“Pipocando livros e histórias” 

 

Papel do curador: Selecionar livros e estabelecer prazos e materiais para mediadores. 

Papel do Mediador: Ler o livro e elaborar materiais (solicitados pelos curadores) sobre os livros 

lidos. 
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Dois Calendários: Fixo e móvel 

● Fixo: o leitor não escolhe. 

● Móvel: o mediador escolhe entre as opções. 

Calendário Fixo: Leitores / Mediadores. 

● Gênero: De acordo com o currículo, curadores definem por série. 

● Tempo: Bimestral. 

● Programação de leitura: Semanal. 

● Roda de leitura: Mensal. 

Calendário Móvel: Mediadores. 

● Tempo: Mensal. 

● Gênero: Quadrinhos/Mangá, Ficção/ Fantasia/Distopia, Romance, Poemas. 

● Programação de leitura: Bimestral. 

● Roda de Leitura: Mensal. 

Roda de Leitura: Encontro Virtual para debate sobre sensações de leitura dos livros. 

Conversas sobre: 

● a história: Falar de personagens, da narrativa, do rumo da história, podia ser diferente ... 

● O leitor/mediador, opinião: Chato, legal, sonolento, interessante, dramático, envolvente... 

Mediadores elaborarão fichas de leitura e resenhas com a finalidade de formar um banco de 

dados e elaboração de roteiros de leitura. 

 

 
Marketing: Canecas, canetas, camisetas (substituem o uniforme). 

Retribuição/Premiação. 

 

D. Disponibilidade das obras. Direitos Autorais 

Lei 9.610/98 prevê limitações dos direitos autorais. 

"Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais, a reprodução parcial ou integral, a 

distribuição e qualquer forma de utilização de obras intelectuais que, em função de sua natureza, 

atenda a dois ou mais dos seguintes princípios, respeitados os direitos morais previstos no art. 

24: 

I - tenha como objetivo, crítica, comentário, noticiário, educação, ensino, pesquisa, 

produção de prova judiciária ou administrativa, uso exclusivo de deficientes visuais em sistema 

Braile ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários, preservação ou 

estudo da obra, ou ainda, para demonstração à clientela em estabelecimentos comerciais, desde 

que estes comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização, sempre 

na medida justificada pelo fim a atingir; 
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II - sua finalidade não seja essencialmente comercial para o destinatário da reprodução 

e para quem se vale da distribuição e da utilização das obras intelectuais; 

III - o efeito no mercado potencial da obra seja individualmente desprezível, não 

acarretando prejuízo à exploração normal da obra; 

Parágrafo Único - A aplicação da hipótese prevista no inciso II deste artigo não se justifica 

somente pelo fato de o destinatário da reprodução e quem se vale da distribuição e da utilização 

das obras intelectuais ser empresa ou órgão público, fundação, associação ou qualquer outra 

entidade sem fins lucrativos;" [06] 

De acordo com informações da própria Associação, a proposta de alteração do art. 46 – 
que passaria a vigorar com princípios gerais que norteariam as limitações – toma por base o 

modelo norte-americano de limitações, conhecido como doutrina do fair use ou "uso justo". 

São os seguintes os termos da justificativa daquela Associação para a alteração 

proposta: 

"(...) sob determinadas circunstâncias, a utilização por terceiros não autorizados de uma 

obra protegida pode se dar de uma forma razoável ou "justa", sendo que nestes casos, não se 

pode impor responsabilidade ou mesmo apontar violações aos direitos de autor. 

O ‘uso justo’ da obra consiste, portanto, em um privilégio assegurado a outros que não 

o titular dos direitos autorais, para que estes possam usar a obra protegida de uma maneira 

razoável, sem que para isso haja a necessidade do consentimento do titular de tais direitos. 

Trata-se, portanto, de uma exceção à exclusividade conferida ao titular pelo exercício do próprio 

direito." 

 
 

E. Sugestões de atividades para o ensino remoto 
 

1. Na versão preliminar do projeto, temos algumas sugestões de atividades que podem ser 

adaptadas para o ensino remoto. 

 
2. Para iniciar a produção de um texto: “brainstorming” utilizando o Mentimeter (forma um gráfico em 

forma de nuvem): quais as palavras mais relevantes sobre o tema que vai ser trabalhado? 

 
3. Fofoca literária (desafio do Tik Tok): É um vídeo curto e instigante que resume a história do livro, 

de maneira a despertar a curiosidade do futuro leitor sobre a obra. O autor do vídeo assume a voz 

de um dos personagens da história. Os alunos fazem o vídeo e mandam pela plataforma. Na 

semana seguinte, pegam o mesmo texto (que na verdade é um resumo do livro) e transformam 

em texto escrito. 

 
4. Fazer um template no Canva sobre um aspecto do livro - encher o mural da turma com posts sobre 

um capítulo, um personagem específico… Também há sites para produzir tirinhas, charges… 
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5. Desafios de vocabulário: dar a definição de uma determinada palavra do capítulo e o aluno precisa 

encontrar a palavra, dado o feedback indicando qual a página, em qual parágrafo (já obriga o 

menino a saber contar parágrafo…) 

 
6. Em um determinado capítulo, escolher o personagem principal ou que teve mais participação 

naquele capítulo e realizar uma ilustração sobre esse personagem mas não é simplesmente 

desenhar o personagem, se é alto, baixo, loiro, moreno ou uma planta, mas tentar fazer nas 

expressões ou no ambiente as características emocionais do personagem, se ele é bravo, se ele 

é mais feliz, se ele é mais introspectivo, de acordo com as palavras indicadas dentro do capítulo. 

 
7. Se vestir como um dos personagens da história, tirar uma foto que represente uma cena do 

capítulo e fazer uma releitura da cena sob ponto de vista desse personagem. Cada atividade 

envolve duas fases: a primeira é se vestir como personagem, montar o cenário e tirar foto e a 

segunda etapa é produzir o texto escrito sobre o ponto de vista desse personagem. 

 
8. Escolher frases específicas, “fortes” ou significativas para o aluno dentro do texto e fazer uma 

charge, tirinha ou desenho sobre ela, não necessariamente utilizando os personagens do livro 

lido, mas podendo usar imagens diversas disponíveis na internet. 

 
9. Temos também as ferramentas do Google disponíveis, sites com quizzes, quebra-cabeças, caça 

palavras, vídeos com resenhas sobre o livro, músicas, desenhos, animações, dobraduras, ideias 

mais práticas, como plantar um girassol, paródias, fazer um documento compartilhado com "toró 

de ideias", bingo, leitura sistemática, leitura orientada, ilustrar trechos da obra, usar trechos da 

obra na elaboração das demais atividades da disciplina, ensinar a fazer digitação por voz no 

celular ou no computador e depois fazer a correção de pontuação… 

10. Escrever um final diferente para o capítulo ou para o livro lido. 

 
11. Formulário Gamificado (há várias maneiras de fazer e vários vídeos no YouTube que ensinam). 

Funciona muito bem para as histórias de mistério. 

 
12. Produzir pequenos parágrafos semanais para registrar a leitura realizada no período. 

 
13. Reescrever o texto com foco narrativo diferente do original ou mudando o gênero literário. (ex: 

transformar o romance em poema, em história em quadrinhos, em paródia…) Organizar essas 

releituras e publicar em um padlet ou outro instrumento mais adequado ao momento. 

 
14. Trabalho em grupos ou em duplas: Reproduzir uma cena do livro onde há uma conversa entre os 

personagens. Cada aluno grava a sua cena, conforme as falas (mas tem que encenar mesmo, 

não vale só ler). Depois, os alunos unem essas cenas e mandam um vídeo só. 

15. Produzir um lettering com o tema do livro ou com uma frase significativa. 

16. Tirar foto de algum lugar que se assemelhe a uma cena descrita no livro (de preferência um 

ambiente natural) e escrever um texto justificando a escolha, ou um poema sobre as sensações 

trazidas pela imagem. 
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17. Para os alunos do material impresso será enviado ficha de leitura e livro em PDF e ou 

impresso; 

18. Todas as atividades serão adequadas ao nível e tempo das aprendizagens dos alunos de 

acordo com o currículo. 

 
 
 
 

 
F. Sugestões de atividades para o ensino presencial 

 
1. Escolha de dois títulos a serem trabalhados nos blocos: 6º e 7º / 8º anos e 9ºano;s 

2. Hora da leitura na escola seguindo um cronograma semanal. Momento em que toda escola para 

para fazer a leitura ao som de música ambiente e tranquila; 

3. Mural: Li, Gostei e Compartilho. Os alunos compartilham sugestões de livros que estão lendo. 

4. Soletrando e Quiz - Momentos em que as turmas participam de desafios sobre o livro. 

5. Premiação- Realizada na Mostra Cultural. Incentivo para os alunos que mais leram durante o 

ano livros da biblioteca da U. E.- ( Contamos com doação de colaboradores para adquirir os 

prêmios) 

6. Clube de Leitura- Grupos de alunos que compartilham e trocam idéias sobre os livros escolhidos 

para leitura. Conta com professor (curador), aluno ( mediador) e aluno (leitor) 

 

 
Bilhetes informativo: 

 

PLATAFORMA 
 

E aí, Galerinha do Bem!! 

 
Apresentamos para todos vocês o POP - Projeto Orientado de Português. Esse é o projeto de leitura do 

CEF 08 de Planaltina, iniciado na escola em 2017. O principal objetivo do POP é despertar em você, 

aluno, e em você, aluna, o gosto pela leitura e te ajudar a encontrar caminhos para produzir textos cada 

vez melhores. 

Em 2021, estamos encarando o desafio de transformar e adaptar o projeto para o modelo remoto, 

on-line, através das ferramentas disponíveis. 

 
Muito legal, não é? 

Embarque com a gente nessa jornada! 

Todos os professores estão envolvidos, especialmente os de Português e de PD2. 

 
Como participar? 

Montamos uma Sala do POP na plataforma e enviamos os convites para todos os alunos. Basta aceitar 

o convite para participar e aproveitar todas as opções de livros, sites e vídeos, músicas que estão 

disponíveis lá! Funcionará como uma biblioteca virtual. 
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Detalhe: há leituras obrigatórias para o bimestre, que todos os alunos deverão realizar e teremos 

também um Clube do Livro - de participação opcional - , premiações, brindes... Mas falaremos sobre 

isso depois. 

 
Esperamos vocês! 

Fiquem atentos aos recados postados tanto no grupo de WhatsApp quanto na plataforma. 

 
 

 
MATERIAL IMPRESSO 

 
E aí, Galerinha do Bem!! 

 
Apresentamos para todos vocês o POP - Projeto Orientado de Português. Esse é o projeto de leitura do 

CEF 08 de Planaltina, iniciado na escola em 2017. O principal objetivo do POP é despertar em você, 

aluno, e em você, aluna, o gosto pela leitura e te ajudar a encontrar caminhos para produzir textos cada 

vez melhores. 

Em 2021, estamos encarando o desafio de transformar e adaptar o projeto para o modelo remoto, 

através dos meios disponíveis, no nosso caso, pelo material impresso e pelo WhatsApp. 

 
Muito legal, não é? 

Embarque com a gente nessa jornada! 

Todos os professores estão envolvidos, especialmente os de Português e de PD2. 

 
Como participar? 

Junto a este folheto, enviamos uma FICHA DE LEITURA, com orientações para o registro de uma 

LEITURA OBRIGATÓRIA. O livro será enviado para o WhatsApp do responsável, em PDF. Aí a família 

escolhe a melhor maneira para o aluno realizar a leitura: pode fazer diretamente pelo celular do 

responsável, enviado para o celular do aluno, pode ser impresso em casa ou em uma papelaria… Na  

data marcada, a ficha de leitura deve ser devolvida juntamente com demais materiais impressos. 

 
Detalhe: há leituras obrigatórias para o bimestre, que todos os alunos deverão realizar e teremos 

também um Clube do Livro - de participação opcional - , premiações, brindes... Mas falaremos sobre 

isso depois. 

 
Esperamos vocês! 

Fiquem atentos aos recados postados tanto no grupo de WhatsApp dos alunos quanto dos pais. 

 

 
Sugestão Clube do Livro 

Pipocando livros e histórias. 
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Sugestão Clube do Livro 

Pipocando livros e histórias. 

Curadores: Professores 

Mediadores: Alunos 

Leitores: Alunos 

 
 

Papel do curador: Selecionar livros e estabelecer prazos e materiais para mediadores. 
 

Papel do Mediador: Ler o livro e elaborar materiais (solicitados pelos curadores) sobre os livros lidos. 

Dois Calendários: Fixo e móvel 

● Fixo o leitor não escolhe. 

● Móvel o mediador escolhe entre as opções. 

Calendário Fixo: Leitores / Mediadores. 

● Gênero: De acordo com o currículo, curadores definem por série. 

● Tempo: Bimestral. 

● Programação de leitura: Semanal. 

● Roda de leitura: Mensal. 

Calendário Móvel: Mediadores. 

● Tempo: Mensal. 

● Gênero: Quadrinhos/Mangá, Ficção/ Fantasia/Distopia, Romance, Poemas. 

● Programação de leitura: Bimestral. 

● Roda de Leitura: Mensal. 
 

Roda de Leitura: Encontro Virtual para debate sobre sensações de leitura dos livros. 

Conversas sobre: 

● a história: Falar de personagens, da narrativa, do rumo da história, podia ser diferente ... 

● o leitor/mediador, opinião: Chato, legal, sonolento, interessante, dramático, envolvente... 
 

Mediadores elaborarão fichas de leitura e resenhas com a finalidade de formar um banco de dados e 

elaboração de roteiros de leitura. 

 
 

Marketing: Canecas, canetas, camisetas (substituem o uniforme). 

Retribuição/Premiação. 
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Disponibilidade das obras. Direitos Autorais 
 

Lei 9.610/98 prevê limitações dos direitos autorais. 

 

"Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais, a reprodução parcial ou integral, a distribuição e qualquer 

forma de utilização de obras intelectuais que, em função de sua natureza, atenda a dois ou mais dos seguintes 

princípios, respeitados os direitos morais previstos no art. 24: 
 

I - tenha como objetivo, crítica, comentário, noticiário, educação, ensino, pesquisa, produção de prova 

judiciária ou administrativa, uso exclusivo de deficientes visuais em sistema Braile ou outro procedimento em 

qualquer suporte para esses destinatários, preservação ou estudo da obra, ou ainda, para demonstração à 

clientela em estabelecimentos comerciais, desde que estes comercializem os suportes ou equipamentos que 

permitam a sua utilização, sempre na medida justificada pelo fim a atingir; 
 

II - sua finalidade não seja essencialmente comercial para o destinatário da reprodução e para quem se vale 

da distribuição e da utilização das obras intelectuais; 
 

III - o efeito no mercado potencial da obra seja individualmente desprezível, não acarretando prejuízo à 

exploração normal da obra; 
 

Parágrafo Único - A aplicação da hipótese prevista no inciso II deste artigo não se justifica somente pelo fato 

de o destinatário da reprodução e quem se vale da distribuição e da utilização das obras intelectuais ser empresa 

ou órgão público, fundação, associação ou qualquer outra entidade sem fins lucrativos;" [06] 
 

De acordo com informações da própria Associação, a proposta de alteração do art. 46 – que passaria a 

vigorar com princípios gerais que norteariam as limitações – toma por base o modelo norte-americano de 

limitações, conhecido como doutrina do fair use ou "uso justo". 
 

São os seguintes os termos da justificativa daquela Associação para a alteração proposta: 
 

"(...) sob determinadas circunstâncias, a utilização por terceiros não autorizados de uma obra protegida 

pode se dar de uma forma razoável ou "justa", sendo que nestes casos, não se pode impor responsabilidade ou 

mesmo apontar violações aos direitos de autor. 
 

O ‘uso justo’ da obra consiste, portanto, em um privilégio assegurado a outros que não o titular dos direitos 

autorais, para que estes possam usar a obra protegida de uma maneira razoável, sem que para isso haja a 

necessidade do consentimento do titular de tais direitos. Trata-se, portanto, de uma exceção à exclusividade 

conferida ao titular pelo exercício do próprio direito." 4 

 
 
 

Sugestões de atividades para o ensino remoto 

-POP- 

 
1. Na versão preliminar do projeto, temos algumas sugestões de atividades que podem ser 

adaptadas para o ensino remoto. 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 DE PLANALTINA 

mailto:cef08.planaltina@edu.se.df.gov.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_autoral


GESTÃO 2020/2021 

Diretora: Lenilde Oliveira do Nascimento / Vice-Diretora: Rosângela Guedes Meira / Supervisor: Anderson da Silva Dias 

Coordenação Pedagógica: Kely de Souza Silva e Roberta Matias Monteiro 

E-mail: cef08.planaltina@edu.se.df.gov.br 

Instagram: @cef08planaltina 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

 
 

2. Para iniciar a produção de um texto: “brainstorming” utilizando o Mentimeter (forma um gráfico 

em forma de nuvem): quais as palavras mais relevantes sobre o tema que vai ser 

trabalhado? 

 
3. Fofoca literária (desafio do Tik Tok): É um vídeo curto e instigante que resume a história do livro, 

de maneira a despertar a curiosidade do futuro leitor sobre a obra. O autor do vídeo assume a 

voz de um dos personagens da história. Os alunos fazem o vídeo e mandam pela plataforma. Na 

semana seguinte, pegam o mesmo texto (que na verdade é um resumo do livro) e transformam 

em texto escrito. 

 
4. Fazer um template no Canva sobre um aspecto do livro - encher o mural da turma com posts 

sobre um capítulo, um personagem específico… Também há sites para produzir tirinhas, 

charges… 

 
5. Desafios de vocabulário: dar a definição de uma determinada palavra do capítulo e o aluno 

precisa encontrar a palavra, dado o feedback indicando qual a página, em qual parágrafo (já 

obriga o menino a saber contar parágrafo…) 

 
6. Em um determinado capítulo, escolher o personagem principal ou que teve mais participação 

naquele capítulo e realizar uma ilustração sobre esse personagem mas não é simplesmente 

desenhar o personagem, se é alto, baixo, loiro, moreno ou uma planta, mas tentar fazer nas 

expressões ou no ambiente as características emocionais do personagem, se ele é bravo, se ele 

é mais feliz, se ele é mais introspectivo, de acordo com as palavras indicadas dentro do capítulo. 

 
7. Se vestir como um dos personagens da história, tirar uma foto que represente uma cena do 

capítulo e fazer uma releitura da cena sob ponto de vista desse personagem. Cada atividade 

envolve duas fases: a primeira é se vestir como personagem, montar o cenário e tirar foto e a 

segunda etapa é produzir o texto escrito sobre o ponto de vista desse personagem. 

 
8. Escolher frases específicas, “fortes” ou significativas para o aluno dentro do texto e fazer uma 

charge, tirinha ou desenho sobre ela, não necessariamente utilizando os personagens do livro 

lido, mas podendo usar imagens diversas disponíveis na internet. 

 
9. Temos também as ferramentas do Google disponíveis, sites com quizzes, quebra-cabeças, caça 

palavras, vídeos com resenhas sobre o livro, músicas, desenhos, animações, dobraduras, ideias 

mais práticas, como plantar um girassol, paródias, fazer um documento compartilhado com "toró 

de ideias", bingo, leitura sistemática, leitura orientada, ilustrar trechos da obra, usar trechos da 

obra na elaboração das demais atividades da disciplina, ensinar a fazer digitação por voz no 

celular ou no computador e depois fazer a correção de pontuação… 

10. Escrever um final diferente para o capítulo ou para o livro lido. 

 
11. Formulário Gamificado (há várias maneiras de fazer e vários vídeos no YouTube que ensinam). 

Funciona muito bem para as histórias de mistério. 

 
12. Produzir pequenos parágrafos semanais para registrar a leitura realizada no período. 
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13. Reescrever o texto com foco narrativo diferente do original ou mudando o gênero literário. (ex: 

transformar o romance em poema, em história em quadrinhos, em paródia…) Organizar essas 

releituras e publicar em um padlet ou outro instrumento mais adequado ao momento. 

 
14. Trabalho em grupos ou em duplas: Reproduzir uma cena do livro onde há uma conversa entre 

os personagens. Cada aluno grava a sua cena, conforme as falas (mas tem que encenar 

mesmo, não vale só ler). Depois, os alunos unem essas cenas e mandam um vídeo só. 

15. Produzir um lettering com o tema do livro ou com uma frase significativa. 

16. Tirar foto de algum lugar que se assemelhe a uma cena descrita no livro (de preferência um 

ambiente natural) e escrever um texto justificando a escolha, ou um poema sobre as sensações 

trazidas pela imagem. 

 
SITES E SUGESTÕES: 

 
FAZER MEMES E TIRINHAS: 

https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/09/seis-sites-indispensaveis-para-fazer-seus-proprios- 

memes-na-internet.html 

 
CANVA: https://www.canva.com/ (Milhares de modelos editáveis de cartões, convites, videos, 

apresentações, posts para redes sociais… de graça.) 

 
GAMIFICAÇÃO DE FORMULÁRIOS GOOGLE: https://www.youtube.com/watch?v=hQx72PwO1bg 

CRIAR TIRINHAS: https://porvir.org/7-ferramentas-para-criar-historias-em-quadrinhos-os-alunos/ 

APLICATIVO PARA EDIÇÃO DE VÍDEOS NO CELULAR: Kinemast 

 
SITES E SUGESTÕES: 

 
FAZER MEMES E TIRINHAS: 

https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/09/seis-sites-indispensaveis-para-fazer-seus-proprios- 

memes-na-internet.html 

 
CANVA: https://www.canva.com/ (Milhares de modelos editáveis de cartões, convites, videos, 

apresentações, posts para redes sociais… de graça.) 

 
GAMIFICAÇÃO DE FORMULÁRIOS GOOGLE: https://www.youtube.com/watch?v=hQx72PwO1bg 

CRIAR TIRINHAS: https://porvir.org/7-ferramentas-para-criar-historias-em-quadrinhos-os-alunos/ 

APLICATIVO PARA EDIÇÃO DE VÍDEOS NO CELULAR: Kinemaster 
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HORTA NA ESCOLA 

Viabilizando o processo de Educação Ambiental dos alunos do Ensino 

Fundamental 

ROSÂNGELA TERÊNCIO MONTEIRO 

 

 
RESUMO 

É no universo da escola que o aluno vivencia situações diversificadas que favorecem o aprendizado, para 

dialogar de maneira competente com a comunidade, aprender a respeitar e a ser respeitado, a ouvir e ser ouvido, 

a reivindicar direitos e cumprir obrigações, a participar ativamente da vida científica, cultura, social e política 

do país e do mundo. Diante disso tem-se como problema de pesquisa compreender de que forma o 

desenvolvimento da horta na escola favorece o processo de educação ambiental com aluno do ensino 

fundamental. O objetivo geral do estudo foi analisar como a escola pode auxiliar a comunidade e os alunos 

na preservação do meio ambiente através do projeto horta na escola. E os específicos foram compreender como 

a escola pode trabalhar a consciência ambiental dos alunos através do projeto horta na escola; analisar a 

importância da participação do aluno em projetos que proporcionem a conscientização sobre a proteção ao 

meio ambiente na escola. Os instrumentos de medida foram a leitura analítica de referenciais teóricos que 

constituíram a discussão e a aplicação do projeto no Centro de Ensino Fundamental 08, uma escola pública da 

cidade de Planaltina- DF. Sendo necessária uma análise sobre o que os autores dizem e o que foi observado 

no projeto aplicado na escola em relação ao projeto horta na escola viabilizando o processo de Educação 

Ambiental dos alunos do Ensino Fundamental. 
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METODOLOGIA 

Procedimentos da pesquisa 

Diante da necessidade de se trabalhar um projeto voltado para o desenvolvimento de ações favoráveis ao meio 

ambiente, foi realizada a pesquisa na escola em relação à aplicação do projeto horta na escola com alunos do 

6º ano do ensino fundamental em Planaltina – DF. 

Participantes 

O projeto “Horta na escola” foi realizado no Centro de Ensino Fundamental 08 de Planaltina – DF, com o 

intuito de possibilitar aos alunos, professores, coordenadores e direção da escola uma prática voltada tanto 

para a conscientização ambiental, através do cultivo de produtos orgânicos, quando para a qualidade de vida 

das pessoas através da alimentação saudável. O projeto foi trabalhado com alunos do 6º ano do ensino 

fundamental durante um bimestre na escola. 

Ambientação 

O projeto foi idealizado diante da necessidade de aplicação da pesquisa de campo no período do 2º bimestre 

de 2022, com a participação dos alunos do 6º ano do ensino fundamental, equipe diretiva, professores e 

servidores do Centro de Ensino Fundamental 08 de Planaltina – DF. 

Relatório de observação e análise dos resultados do projeto “Horta na Escola” 

A Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e 

não formal. 



Dessa forma, diante do caráter importante da educação ambiental na escola, para a formação crítica dos alunos 

em relação ao meio ambiente e a sua preservação, o projeto “Horta na Escola” foi desenvolvido com alunos, 

professores, coordenadores e direção da escola com o intuito de uma prática voltada tanto para a 

conscientização ambiental, através do cultivo de produtos orgânicos, quanto para a qualidade de vida das 

pessoas através da alimentação saudável. 

Os objetivos do projeto “Horta na Escola” foram: 

a. Proporcionar aos alunos, professores, coordenadores, servidores e direção da escola conhecimento 

sobre a importância de se ter uma alimentação saudável para a manutenção da saúde; 

b. Vincular valores e atitudes de preservação ambiental nos alunos diante das transformações pelas 

quais veem passando a sociedade; 

c. Desenvolver o conhecimento individual e coletivo sobre as ações humanas em relação a melhoria da 

qualidade de vida através de uma alimentação saudável; 

d. Avaliar os principais problemas para a qualidade de vida humana, acarretados pela não preservação 

do meio ambiente; 

e. Compreender os pequenos procedimentos realizados através do projeto horta na escola para facilitar 

o desenvolvimento da conscientização ambiental e melhoria na qualidade de vida. 

 
A metodologia adotada para o desenvolvimento deste projeto esteve centrada na educação para a conservação 

do meio ambiente em função da qualidade de vida humana através da alimentação de alimentos orgânicos, 

formando valores e favorecendo atitudes criativas em prol do meio ambiente. Para o desenvolvimento do 

projeto “Horta na Escola”, trabalhou-se em grupos tendo em vista a facilidade dos alunos em trabalhar 

coletivamente, bem como para facilitar as atividades planejadas para o decorrer do projeto na escola. 

A primeira atividade desenvolvida com o projeto foi uma palestra com uma professora especialista em 

alimentos orgânicos e a importância dos mesmos para a saúde das pessoas, bem como para o meio ambiente. 

Após a palestra iniciou-se os trabalhos com a preparação do local onde seria realizada a criação da horta na 

escola, bem como o recolhimento de todas as sementes doadas pelos alunos para serem plantadas na horta. 

A escola acolheu o projeto com muita seriedade e colaboração, todos se dispuseram a participar e a ajudar em 

todas as etapas da criação da horta, bem como se comprometeram em dar continuidade ao projeto logo após o 

término de todas as atividades programadas. 

 
Os alunos sempre unidos colaboraram com todas as ações planejadas para a execução do projeto horta na 

escola. Os canteiros (pneus usados) foram preparados por um amigo da escola, com a participação dos 

alunos em todos os processos, desde a adubação, distribuição das sementes, confecção da horta suspensa com 

garrafas pet e momentos de regarem as plantações da horta. 

As atividades se deram também no processo de identificação das sementes, através de plaquetas, bem como 

a utilização de produtos orgânicos para adubar as camadas de cada canteiro na horta, onde os alunos traziam 

de casa casca de alimentos, folhagem sem proveito para o consumo, pois assim os alimentos cresceriam sem 

nenhum tipo de produto prejudicial à saúde. 

O desenvolvimento do projeto na escola proporcionou, não só aos alunos a oportunidade de envolvimento 

em uma ação ambiental, bem como os ensinou alguns benefícios sobre a alimentação saudável para a qualidade 

de vida das pessoas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Cada sociedade precisa cuidar da formação dos indivíduos, auxiliar no desenvolvimento de suas capacidades 

físicas e emocionais, prepara-los para a participação ativa e transformadora nas várias instâncias da vida social. 

Não há sociedade sem prática educativa nem prática educativa sem sociedade. 

O projeto “Horta na Escola” foi uma forma ampla e direcionada da escola participar das ações que estão sendo 

desenvolvidas em favor do meio ambiente, em favor das melhorias propostas para a qualidade de vida das 

pessoas. 
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