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O trabalho pedagógico é o que direciona o fazer administrativo da 
escola. Sem ele a escola não faz sentido 

Ray Oliveira 
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Paciência 
Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso 

tudo é normal, eu finjo ter paciência! 
E o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e 

o mundo espera de nós, um pouco mais de paciência! 
 

Lenine, Dudu Falcão (Guimarães Rosa) 



  Construindo Saberes” - CEF08 2022  

 

SUMÁRIO 
 

APRESENTAÇÃO 6 

2.CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DO CEF 08 10 

2.1. Dados da Instituição Educacional 12 

2.2. Equipes Institucionalizadas 13 

2.3. O surgimento do Centro de Ensino Fundamental 08 14 

2.4. Memorial CEF 08 – Pandemia pelo Covid 19 e a escola 16 

2.5. A Escola e a Pandemia 23 

2.5.1 Projeto TOCAR A VIDA NA ESCOLA 24 

2.6 Diagnóstico da realidade 28 

3. AS CONCEPÇÕES QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS DA ESCOLA 48 

3.1. Função Social da Escola Pública 48 

3.2. Função do CEF 08 e sua filosofia de trabalho 48 

3.2.1. O conhecimento no CEF 08 50 

3.2.1.1. APRENDER em comunidade - Aprendizagem compartilhada e os roteiros de estudo 51 

3.3. Fundamentos teóricos-metodológicos 53 

4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 56 

4.1. O Plano de Ação 56 

4.2. Objetivos 56 

4.3. Metas 60 

4.4. Ações 60 

4.5. Acompanhamento e avaliação 62 

4.6. Plano de Ação para readptados 62 

5. PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 63 

5.1. Seus instrumentos 63 

5.1.2. Avaliação para as aprendizagens 64 

5.1.3. Avaliações do Trabalho da Escola 65 

6. O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E SUAS INSTÂNCIAS DE DECISÕES E AVALIAÇÕES 67 

6.1. Conselho de Classe Participativo 67 

6.2. Assembleias 68 

6.3. Conselho Escolar 69 

6.4. As demais comissões 69 

7. EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA PANDEMIA 70 

7.2. Coordenação Pedagógica 72 

7.2.1. O papel do Coordenador Pedagógico 73 

8. SOBRE AS ESTUDANTES E OS ESTUDANTES DO CEF 08 74 

9. PROGRAMAS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS 75 

9.1. Roteiro de Estudo 75 
9.1.1. Os objetivos das aprendizagens o papel da tutora e do tutor na elaboração e 
construção dos roteiros 

 

75 

9.2. Datas Comemorativas previstas pela SEDF 76 

9.2.1. O dia da Consciência Negra 76 



  Construindo Saberes” - CEF08 2022  

 

 

9.2.2. Circuito de Ciências 77 

9.2.3. Jogos Interclasses 77 

9.2.4. Laboratório de Informática 78 

9.2.5. Projeto TOCAR a Escola 78 

9.2.6. Grafite OPEN 79 

9.2.7. Educação Integral 81 

9.2.8. A Constituição da Felicidade do CEF 08 82 

10. O CEF 08 INCLUSIVO 86 

10.1. Atendimento Educacional Especializado 86 

10.1.1. Sala de Recursos Generalista 86 

10.2. Projeto Movimento o cérebro para Semana de Educação para a Vida em 2018 91 

10.3 Sala de Recursos Altas Habilidades 95 

11. PDAF E PDDE - VERBAS FINANCEIRAS 111 

12. Projetos na Escola 112 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 125 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 129 

ANEXOS 132 



  Construindo Saberes” - CEF08 2022  

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

TUDO COMEÇOU E COMEÇA NA ESCOLA 
 

O Sol da Escola 
 

Eita, saudade! 
Eu já nem te escuto mais. 
Você já faz parte desse nada. 
Do vazio dessa estrada. 
Sem colegas, 
Sem o sol do mundo 
Chamado ESCOLA. 

 

É um vazio 
Estrada de solidão. 
Saudade! 
Eu já nem te escuto mais. 

 
São estudantes. 
São professores 
São as equipes que gerenciam essa morada. 
Morada de conhecimentos 
De afeto e amor. 
Sonhos e verdades. 
Magias, artes. 
Histórias, números. 
Letras 
Diversidade. 

 
E é pra esse lugar que vamos voltar. 
Todos Juntos. 
Sem máscaras. 
Eita, Saudade! 
Traga de volta 
A mágica convivência 
Desse espaço de conviver 
E aprender 

 
E é pra lá que vamos, 
CEF08 
Depois que tudo isso passar! 
E é pra lá que vamos, CEF08 
Sem máscaras... 

 

(Ray Oliveira) 

 

6 
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A Liga Pedagógica 

 
 

A liga pedagógica... 

Não existe educação, sala de aula, escola sem “Liga Pedagógica”. 

 
 

A “liga pedagógica” existe com os sujeitos do conhecimento. E todos, pertencentes e 

habitantes da comunidade escolar são agentes desse saber, hora constituído pelas 

experiências, ora, pelos saberes científicos. Assim, é a gestação de todo processo 

pedagógico escolar. O Projeto Pedagógico continua uma construção política. Não existe 

escola, não existe educação, sem um ato político. E não está isento de seus atores, sua 

história e raiz. Raiz que sustenta toda a sua organização pedagógica, fruto de muita 

discussão e estudos. É assim o CEF08, muito ousado por trilhar um caminho novo, baseado 

nas Comunidades de Aprendizagem. Essa raiz, ainda um pouco frágil, mesmo não sendo 

regada como antes, já “deu liga”. Pode balançar, mas não sairá do seu ritmo dançante, criado 

e pensado, considerando a realidade em que está inserida, formando, assim, a tão esperada 

“Liga Pedagógica”. Uma escola é fruto de sua formação cultural, marcada pela sua 

comunidade com características próprias, onde as individualidades precisam ser 

respeitadas. É um lugar onde a diversidade é uma característica acentuada. Grupos étnicos, 

sociais, culturais, religiosos estão presentes nesse lugar e tudo isso deve ser considerado 

em sua organização pedagógica. A escola nasce para e pela comunidade. Tem como marca 

a sua regionalidade. Portanto, a comunidade do CEF08 de Sobradinho II é muito diferente 

da comunidade do CEF3 de Sobradinho, apesar de ambas estarem muito próximas. O que 

dizer da comunidade do CEF07 do Plano Piloto e, de uma escola situada no Recanto das 

Emas? Vivem cercadas de suas próprias histórias e inteirezas. Jamais serão iguais, porque 

formam outras ligas. É na “boniteza” e inteireza dessas histórias que formamos nosso 

currículo. Não por acaso, chama-se “Currículo em Movimento”. 

E a liga pedagógica? 

As escolas pertencem a realidades diferentes e cada uma se constitui no seu Projeto 

Pedagógico, que a sustenta e a conduz, considerando essa particularidade. É assim a Liga 

Pedagógica. Não há como, depois desse processo que une todos os seus atores, provocar 
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qualquer rompimento, porque a “liga” marca a construção pedagógica escolar. É a sua 

identidade. É por força dessa liga que a escola tem o direito de fazer seu planejamento, 

montar seu plano pedagógico de “volta às aulas”. A comunidade que a cerca continua parte 

desse processo. É a sua identidade primeira. Não pode ser excluída. 

Assim... 

Fora da inteireza e da Liga Pedagógica não existe escola, pois ela constitui-se de 

saberes diversos, pessoas diversas, tempos e jeitos diversos de aprender. A LIGA que liga 

todos esses saberes constitui sua história, forma seu “Projeto Político e Pedagógico”, unindo 

atores e autores, fazendo da diversidade sua característica mais marcante. E essa liga se 

forma exatamente porque considera essa peculiaridade. Essa liga se constitui e é 

indissolúvel exatamente porque se une aos seus diferentes e faz dessa particularidade um 

movimento que capacita todos para aprender. Não existe escola em um lugar que não unifica 

conhecimentos. A “Liga Pedagógica” é que forma o pilar a caminho do estudante. 

A Pandemia não pode ser “desculpa” para eliminar todo um processo que faz parte 

da história da Educação Pública no Distrito Federal e que consolida a “Liga pedagógica” na 

construção coletiva e considerando todos protagonistas de seus saberes. 

E, sem desprezar a gravidade que o momento exige para “reinventar” outras formas 

de viver, agir, relacionar-se com o mundo e, também, estudar, não se pode desconsiderar 

todas as mudanças que a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal passou e demorou 

anos para consolidar. A aprendizagem como é concebida nos documentos oficiais do Distrito 

Federal, preza pela participação, autonomia, diversidade, ação, mediação e saberes 

culturais da comunidade em que habita. Sem essa identidade a Liga Pedagógica se desfaz... 

E, certamente, levará anos para construir toda essa história “desconstruída em função de 

um problema de caráter mundial, mas que não pode interferir no fazer que cada escola 

institui, a partir de seu Projeto Político e Pedagógico. 

Nenhum vírus será capaz de desfazer um movimento que demorou anos para existir, 

fruto de lutas, estudos, diálogos e enfrentamentos. Essa é nossa história. Essa é a “Liga 

Pedagógica” que forma a escola. 

O CEF08 entende que a escola não serve apenas para qualificar as pessoas e inseri- 

las no mundo para o mercado de trabalho. Bons profissionais, sim. Bons leitores, sim. Bons 
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escritores, sim. Mas sobretudo, desenvolver talentos e aptidões. Que cada um, cada uma, 

saia da escola sabendo qual o seu papel no mundo e a sua responsabilidade para garantir 

um mundo menos desigual e mais fraterno. Pessoas mais solidárias e capazes de trabalhar 

em equipe. Emocionalmente equilibradas, capazes de lidar com as adversidades que, 

certamente, estarão presentes ao longo de sua trajetória na vida. O ser humano torna-se 

cada vez mais o centro desse processo. Apenas a aquisição de conhecimento não é 

suficiente para formar esse novo cidadão dessa nova sociedade, cada vez mais conectada 

com o mundo em tempo real e toda a diversidade de situações que ele habita. 

Partindo dessa visão, podemos dizer que o Projeto Pedagógico do Centro de Ensino 

Fundamental 08 de Sobradinho, apoia-se em 7 pilares que conduzem suas ações 

pedagógicas e administrativas: A Constituição da Felicidade, Democracia, Cidadania, 

Valores, Conhecimento, Roteiros de Estudo, FormaçãoContinuada. Todas igualmente 

importantes e conectadas entre si. 
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2. CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA 

 
 

Este documento tem por finalidade apresentar o Projeto Pedagógico com as propostas 

detrabalho que serão desenvolvidas no Centro de Ensino Fundamental 08 de Sobradinho, 

baseado no Projeto Político Pedagógico do ano anterior, com as alterações necessárias, 

visto que esse documento tem um caráter dinâmico e está em constante mudança, a partir 

de avaliações. 

Os objetivos, os Pilares e as Ações Pedagógicas da escola foram definidos, a partir 

do plano de ação apresentado pela equipe gestora na época em que estava pleiteando 

assumir a gestão para o período de 2014/2016. Todas as alterações posteriores, necessárias 

para atualizaçãodo referido projeto, aconteceram baseadas na construção coletiva, fruto de 

discussões e estudos,dialogando sempre com o grupo presente no ano (há uma rotatividade 

muito grande da equipe docente – fruto do processo de remanejamento interno e remoção 

externa). Ano a ano aconstrução do Projeto Pedagógico se refaz a partir do que já está 

construído, considerando as mudanças que são apontadas pelo grupo presente e que são 

necessárias para melhorar a qualidade pedagógica da escola. 

O Projeto Pedagógico do CEF08 parte dos princípios pautados nos documentos 

oficiais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: Currículo em Movimento 

da Educação Básica – Pressupostos Teóricos, Currículo em Movimento do Distrito Federal 

– Ensino Fundamental Anos Iniciais – Anos Finais, Currículos em Movimento da Educação 

Básica - Educação Especial, Diretrizes de Avaliação Educacional, Diretrizes Pedagógicas 

para a Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens. 

Para entender as mudanças pedagógicas do CEF08 em 2022, faz-se necessária uma 

retrospectiva dos acontecimentos. 

Durante o ano de 2016, após formação específica e discussão com todos os 

segmentos da escola, o CEF08 adota a Organização Escolar em Ciclos para as 

Aprendizagens para aplicação em 2017. Inicia-se assim, uma nova organização 

pedagógica, que chega também para melhorar as coordenações de formação que já 

aconteciam. Nessa nova perspectiva, a escola reconhecia a necessidade de mudanças no 

sentido de melhorar os resultados apresentados, bem como, alcançar os objetivos básicos 



  Construindo Saberes” - CEF08 2022  

11 

 

 

 

nessa nova modalidade de ensino: “garantir as aprendizagens das estudantes e dos 

estudantes, com um foco mais formativo; aperfeiçoar os processos de ensinar, aprender, 

avaliar; tirar o caráter fragmentado do ensino, possibilitando novas experiências de ensino e 

aprendizagem tanto para o corpo docente, quanto para o discente; reorganização do 

tempo/espaço da e na rotina escolar; qualificar a avaliação tornando esse processo menos 

burocrático e mais pedagógico; melhorar as relações que se estabelecem na rotina da escola 

na relação professora/estudante e professor/estudante; possibilitar um feedback mais fiel às 

condições de aprendizagem do corpo discente e as estratégias que viabilizem a 

aprendizagem em igualdade de condições, considerando as diferenças inerentes a cada um, 

permitindo a recuperação contínua das aprendizagens1.”. 

À época, as reuniões de formação da Equipe Gestora com a Coordenação Regional 

de Ensino de Sobradinho funcionaram como um canal de comunicação fundamental na 

construçãodo PPP (Projeto Político-Pedagógico) como era chamado até o final de 2018. Foi 

nesse espaço que os estudos começaram e proporcionaram melhor organização pedagógica 

para estudos e reflexões acerca desses documentos e tomada de decisões. 

A elaboração desta proposta contou muito com o empenho coletivo, porém ainda há 

muito que fazer para consolidar todas as sugestões dadas e algumas que chegaram após a 

finalização desse documento. Por isso esse documento está sempre inacabado. Todo início 

de ano ele é revisto, discutido e reformulado, entendendo a necessidade de partir do que já 

existe para reflexãoe avaliação, propiciando alterações durante o percurso. A partir dele 

novos estudos acontecerão ao longo dos próximos anos. A comunidade muda, o corpo 

docente sempre se renova e novas ideias e necessidades surgem. Há necessidade de criar 

a identidade do CEF08 para que nas próximas gestões, seja garantido aquilo que melhor 

representa a escola. Por isso, o Projeto Pedagógico é um documento de caráter legal, 

embora “experimental”, pois a escola é um espaço dinâmico de interações e renovações. É 

preciso rever sempre e melhorar em todos os seus aspectos. Não é um documento 

“engessado”. Estudantes mudam, equipe de professoras eprofessores mudam e outras 

metodologias surgem visando atender as novas demandas. A escola é um espaço vivo onde 

habitam pessoas de jeitos diferentes e a diversidade está presente. Definitivamente, o 

CEF08 não é o mesmo desde que foi inaugurado. Por isso, espera-se que esse documento 
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sirva de subsídio para garantir que a escola retrate melhor a realidade que a cerca e trilhe 

um caminho que a torne a “melhor escola pública do DF”. Utopia? Já dizia Paulo Freire: 

“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para 

transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo 

usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar 

de práticas comela coerentes”. 

 

1 Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens, 2014 

 

“A ESCOLA É UM LUGAR DE EXCELÊNCIA”. 

 
 

2.1. Dados da Instituição Educacional 
 

 
Nome CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 

Endereço AR 3, lote 4, Área Especial 2, Setor Oeste, 

Sobradinho II 

Telefone 3901-8023 

Localização Área Urbana 

Coordenação Regional Sobradinho 

Data de Criação 25/02/2004 

Publicação no Diário Oficial do DF Nº 37, de 25/02/2004, página 8 

Turno de funcionamento Matutino e vespertino 

Nível de Ensino Ofertado Ensino Fundamental 

Modalidades de ensino 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano 

Área total do terreno 18000 metros 

Área construída 900m 

Total de Salas de aula 15 

Laboratório de informática 01 

Sala de múltiplo uso 01 
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Sala de leitura 01 

Sala de Recursos Generalista 01 

Sala de Altas 

Habilidades/Superdotação 

05 

Sala de Professores 01 

Sala de Coordenação 01 

Cantina 01 

Secretaria 01 

Almoxarifado 01 

Cozinha 01 

Sala para servidores da limpeza 01 

Sala de Mecanografia 01 

Sala do Administrativo 01 

Sala para Escola Integral 01 

Sala para a Equipe Gestora 03 

Quadra Poliesportiva 01 

 
 

 

2.2. Equipes Institucionalizadas 

❖ EQUIPE GESTORA 

Aira Carina Pessoa Pereira, diretora. 

Conceição Maroni da Silva, vice-diretora. 

Cristina Íris Lima Figueiredo, Supervisora. 

Luciana Diniz Durães Fonseca, Chefe de Secretaria. 

Renata Isa Queiroz de Souza, Coordenadora 

João Guilherme Alves Bastos, Coordenador 

Alicia Almeida Cabral dos Anjos, Coordenadora 
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❖ CONSELHO ESCOLAR 

Aira Carina Pessoa Pereira, membro nato. 

Marcos Antonio Lopes Pinheiro, Presidente 

Carreira Magistério 

Quéren Hapuque Rodrigues Moreira 

Ana Paula Costa Lima 

 
Carreira Assistência à Educação 

Maria Aparecida Dantas 

 
 

Segmento Responsável 

Marcos Antonio Lopes Pinheiro, Presidente 

Segmento Estudante 

Estudantes da Comissão do Conselho Escolar, dois de cada turma. 

 
 

2.3. O surgimento do Centro de Ensino Fundamental 08 de Sobradinho 

 
 

Em fevereiro de 2001, iniciaram-se as atividades desta unidade de ensino, como 

Centro de Ensino Fundamental, localizado na AR 19. Em 2002 houve uma transição, onde 

vários funcionários foram designados para assumirem a Escola Classe 14, que também 

recebeu vários estudantes dessa unidade de ensino. Surgiu, assim, com funcionárias, 

funcionários e estudantes remanescentes, o Centro de Ensino Fundamental 08. 

Durante esse período a escola funcionava em prédio alugado na AR 11, área isolada 

01, Setor Oeste de Sobradinho II, enfrentando grandes dificuldades tanto estruturais quanto 

problemas com a segurança. Relevante relembrar que a comunidade se mobilizou para 

reivindicar melhorias estruturais e pedagógicas. Foi no ano de 2002, por exemplo, que 

estudantes, professoras, professores, mães, pais e demais funcionárias e funcionários 

fizeram uma campanhade arrecadação de livros e assim ampliou o acervo da sala de leitura, 

muito precária na época. Após três anos nesse local, a escola foi contemplada com uma 

sede própria, em fevereiro de 2005. Um prédio totalmente novo, com várias dependências e 
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muito bem estruturado, mudandode forma acentuada as perspectivas para o atendimento 

pedagógico da comunidade escolar. 

Porém, as buscas por melhorias estruturais continuaram, e mais do que nunca, 

voltadas para a aquisição de recursos tecnológicos como computadores para o laboratório 

de informática,informatização da sala de leitura, data show, aparelhos portáteis de som, 

aparelhos de DVD’s (voltados para o enriquecimento do trabalho pedagógico). Adquiriu-se 

também, nessa época, um sistema com alarme e câmeras, que hoje trazem mais segurança 

para a escola. 

O prédio novo, onde a escola está localizada atualmente foi inaugurado em 21 de 

marçode 2006 e já passou por algumas transformações. A quadra poliesportiva foi coberta 

em 2014 eoferece melhores condições de uso tanto para professoras e professores, quanto 

para estudantes. As professoras e os professores, em sua maioria, são conscientes da 

realidade da vida das estudantes e dos estudantes. Buscam ações que visam ajudá-las(os), 

não só do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, mas também, do ponto de vista 

social. Dentre as ações estão as recuperações contínuas, adequações curriculares, 

atividades extras, aulas diferenciadas, conversas com responsáveis. São orientadas(os) a 

trilharem um caminho com vistas à superação dos problemas, utilizando a escola como um 

instrumento de ascensão: “tudo começa através da escola”. Professoras e professores 

buscam ações pedagógicas que destaquem o respeito, considerando as individualidades e 

trabalhando o resgate da autoestima. 

Em relação aos anos anteriores, a escola mudou, pois, atualmente, ela não atende 

mais a Educação de Jovens e Adultos, noturno, nem 3ªs e 4ªs séries, no diurno (na época 

da seriação). Éuma escola de Ensino Fundamental, Anos Finais. 

O Centro de Ensino Fundamental 08 atente, atualmente, 820 estudantes. 

Acrescentem- se, ainda, as(os) estudantes oriundos de outras unidades de ensino e que são 

atendidas(os) pela Sala de Recursos de Altas Habilidades/Supedotação. Esse núcleo conta, 

atualmente, com 140 estudantes advindos da rede pública e privada. O CEF08 possui, 

também, Sala de Recursos Generalista, que atende estudantes público alvo da Educação 

Inclusiva, lotados na escola. 
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Após adotar a Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens, o CEF08 está 

assim distribuído em 2022: 

 
 

MATUTINO - Bloco 1 do 3º ciclo 

Ano Formação das turmas 

6º ano A, B, C, D, E, F, G 

7º ano A, B, C, D, E, F,G 

AEE/Sala de Recursos Altas 
Habilidades/Superdotação 

Acadêmicas: 
Ed. Infantil e Séries Iniciais 
Ciências e Robótica 
Linguagem S. Finais e E. Médio 

 
Talento: 
Artes Visuais S. Iniciais 
Artes Visuais S. Finais e E. Médio 
Música – S. Iniciais até E. Médio 

 
VESPERTINO - Bloco 2 do 3º ciclo 

Ano Formação das turmas 

8º ano A, B, C, D, E, F, G 

9º ano A, B, C, D, E, F, G 

AEE/Sala de Recursos Altas 
Habilidades/Superdotação 

Acadêmicas: 
Ed. Infantil e Séries Iniciais; 
Ciências e Robótica; 
Linguagem S. Finais e E. Médio. 
Talento: 
Artes Visuais S. Iniciais; 
Artes Visuais S. Finais e E. Médio; 
Música – S. Iniciais até E. Médio. 

 
 

 

2.4. Memorial CEF08 - Buscando mudanças através da formação 

 
 

A escola está em constante mudança. Se poderia dizer que a implantação do terceiro 

ciclo é desafiadora, porque inclina a escola a romper com o jeito conservador de ensinar e 

de aprender. Desafia a todas e todos, a sair da zona de conforto, e criar novas possibilidades 
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para que as estudantes e os estudantes aprendam e, acima de tudo, sintam prazer em 

pesquisar e fazer grandes descobertas. 

Poder-se-ia dizer que a escola está em um momento LIBERTADOR, pois ela busca o 

tempo todo, indivíduos mais proativos, autônomos, questionadores, capazes de refletir 

acerca da realidade e do mundo que o cerca. O CEF08 tem avançando muito em suas 

discussões e, consequentemente, em suas ações, com resultados bem satisfatórios. Assim, 

com possibilidadesde ser um grande agende de transformação, no intuito de tornar o mundo 

menos desigual e mais fraterno. Já dizia GHANDI “SEJA A MUDANÇA QUE VOCÊ QUER 

VER NO MUNDO”. O CEF08 tem noção da sua responsabilidade diante dessa desafiadora 

tarefa. Essa transformação tem que começar pela equipe que organiza todos esses 

processos, estando disposta a ler, estudar, refletir e dialogar de uma forma simples, 

respeitando também, a formação tradicional que impulsiona cada um a fazer a mesma coisa 

sempre. É QUASE AUTOMÁTICO e é necessário respeitar essa transição. Toda essa 

transformação não aconteceu da noite para o dia. É fruto de discussão, estudo, diálogo 

provocativo e reflexão ao longo desses seis últimos anos. 

Vivemos em uma nova era, onde o que nos atendia enquanto estudantes e 

professores em formação, já não contempla o universo de informações que existem à 

disposição de todos nos dias atuais. Muitos de nossos estudantes poderiam, de forma 

independente, estudar utilizando outros recursos, porém, nossa tarefa é essencialmente 

humana, no sentido que as trocas enriquecem, ensinam e transformam. Aprendemos muito 

mais quando há disposição para ouvir o outro. A mudança é inevitável, “O MUNDO 

CAMINHA”. Há necessidade de atenção plena, porque também somos parte desse processo 

e conhecemos bem a realidade que nos cerca. Parafraseando Rubem Alves, a mudança é 

bonita, quando ela nasce de uma longa e silenciosa reflexão. É nela que a transformação se 

dá. E necessário começar de algum lugar. Se não for possível que essa transformação 

aconteça naturalmente, a partir das experiências individuais, que a formação continuada 

ofereça ferramentas para reflexões em grupo que impulsione cada uma e cada um na direção 

de transformar a sala de aula em espaço de mais aprendizagem e menos repetições, mais 

criação e menos cópia. Precisamos de uma escola que propicie condições para produção, 

possibilitando às estudantes e aos estudantes tornarem-se bons argumentadores, para que 
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suas justificativas, acerca de qualquer assunto, não se percam no vazio do senso comum, 

que, normalmente, vem “vestido” de preconceitos. E a professora e o professor continuam, 

mais do que nunca fundamentais nesse processo, num papel diferente. Por isso ensinar, 

dentro dessa nova perspectiva, assume outra vertente. Professora e professor tornam-se 

grandes mediadores desse processo. Diante dessa perspectiva, nos imbuímos do 

pensamento do professor Pacheco1 que já caminhava nessa direção há muito tempo e tem 

provado com suas experiências que é possível transformar a escola num espaço livre para 

aprender, sem muros e sem paredes. Partindo desse pensamento, tem sido a 

responsabilidade e compromisso, desde 2014 proporcionar esta transformação para o 

CEF08. 

É hora então de refletir... (“AÇÃO, REFLEXÃO, AÇÃO”). 

Após três longos anos de discussões, estudos, reflexões no espaço de coordenação, 

entendendo a importância da formação continuada (lembrando que todo ano a escola se 

transforma com novos estudantes e novos professores – é quase um novo começo...), é 

necessário conduzir todo esse trabalho de forma que todos os aspectos importantes que 

compõem uma instituição de ensino (administrativo, financeiro, humano, pedagógico) não se 

percam na fala e sejam referendados através dos registros e das memórias do CEF08. Desde 

2014 as discussões de caráter pedagógico conduziram com mais força as decisões da 

escola, porém, ainda, de forma modesta. Em virtude das mudanças em 2017, após a adoção, 

em 2016 (encontros, reuniões e estudos), das novas Diretrizes Pedagógicas para a 

Organização Escolar para o 3º Ciclo, O TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA, tornou-se 

o protagonista nas decisões, inclusive de caráter administrativo. É a respeito dessa “nova 

jornada” que começa esse MEMORIAL. 

A “nova jornada” começou em 2017 estudando o Currículo em Movimento. A 

coordenação foi toda pautada no currículo. Cada grupo de professora e professor, de acordo 

com seu componente curricular, estabeleceu o que seria primordial para o ano, quais os 

conteúdos e seus respectivos objetivos e, em seguida, apresentado à Equipe Gestora no 

espaço da coordenação coletiva ou em outros momentos previstos no calendário anual da 

 

1 José Francisco de Almeida Pacheco (10 de maio de 1951) é um educador, pedagogo e pedagogista, nascido 
na cidade do Porto em Portugal e grande dinamizador da gestão democrática na Educação. 
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Todos ficaram cientes dos conteúdos, 

atividades e ações a serem realizadas individualmente, permitindo que algumas áreas e 

conteúdos afins se organizassem para trabalhar juntos. 

Posteriormente, o grupo “revisitou” os aspectos legais que trata da ORGANIZAÇÃO 

ESCOLAR EM CICLOS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (documentos 

legais). Todas as coordenações, desde o início do ano, sejam, coletivas, por área ou 

individual, foram organizadas para esse fim. Um fator decisivo para essa organização foi a 

mudança da equipe de professores(as) da escola em 2017. Muitos que estavam na escola 

no ano anterior e optaram por trabalhar em ciclo saíram, pois estavam em lotação provisória 

na escola. Decidiu-se, então, por imperiosa necessidade, recomeçar com o trabalho de 

sensibilização e apresentar os parâmetros legais que regem a implantação do terceiro ciclo, 

novamente. As coordenações foram tranquilas, porém mobilizou em cada uns novos 

questionamentos acerca das Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar para o 3º 

Ciclo. Para esse momento, foram necessárias avaliações, considerando todos os aspectos 

da escola, no sentido de elucidar problemas, desafios e encontrar soluções para continuar 

essa jornada, fazendo os acertos necessários. Assim é essa construção hoje, pois é um 

processo contínuo. 

Três aspectos que se destacaram nas coordenações: 

PRIMEIRO - Os aspectos legais para organização escolar em ciclos nos anos finais 

do ensino fundamental: O 3º Ciclo para as Aprendizagens está pautado na Pedagogia 

Histórico- Crítica. Um saber produzido historicamente, oportunizando o desenvolvimento 

crítico e reflexivo do indivíduo, contribuindo para a sua emancipação. Aspectos teóricos 

referendados no material disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação, entre eles: 

Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens. 

Na prática, entende-se que é um dever “sine qua non” que todo o processo de ensinar 

e aprender sejam “remodelados” no sentido de promover a escola para que ela seja, de fato 

e de direito, DE QUALIDADE. Para que isso aconteça novos espaços e tempos escolares 

foram criados, onde o OBJETIVO PRIMEIRO DA ESCOLA É GARANTIR AS 

APRENDIZAGENS. Assim, o trabalho pedagógico da escola deve ser direcionado nesse 

sentido em todas as suas discussões e planejamentos. Destacam-se: coordenação coletiva, 
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avaliação formativa, formação continuada, caráter democrático da escola, concepção de 

currículo integrado, trabalho interdisciplinar, os vários contextos socioculturais em que as(os) 

estudantes estão inseridas(os), progressão continuada e o envolvimento de todos no 

processo educativo. Todas as decisões tomadas estão pautadas nos documentos oficiais da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Diretrizes Pedagógicas para 

Organização Escolar do 3ºCiclo para as Aprendizagens, foi disponibilizado para o grupo e, 

durante algumas coordenações foi o “LIVRO DE CABECEIRA” do CEF08. Sem ele nada 

poderia começar. O “passeio” por esse livro foi decisivo nas mudanças e tomadas de 

decisões. 

SEGUNDO – As Diretrizes de Avaliação objetivam organizar e envolver, de maneira 

articulada, os três níveis da avaliação: APRENDIZAGEM, INSTITUCIONAL E EM LARGA 

ESCALA. A avaliação ainda está impregnada pela cultura da mensuração em detrimento do 

seu caráter formativo, que vai além. Considerando a nova perspectiva da “escolaciclada” e 

partindo novamente da formação continuada, em estudos baseados nos documentos oficiais 

da Secretaria de Educação, o CEF08 balizou todo seu trabalho pautado numa avaliação mais 

formativa, com resultados menos numéricos e critérios que priorizaram avanços nas 

aprendizagens (bimestralmente), formalizados por meio de Relatórios Individuais, utilizados 

nos Conselhos de Classe que aborda, desde os aspectos comportamentais, atitudinais, bem 

como o desempenho acadêmico da estudante e do estudante. Tudo para novas ações com 

vistas a superação dos aspectos levantados e que impedem os avanços esperados. Há 

também um olhar diferenciado àqueles(as) que apresentam alguma deficiência ou 

dificuldade acentuada de aprendizagem e que precisam de uma intervenção diferente que 

vai além do trabalho da Sala de Recursos Generalista. Quanto às estudantes ou aos 

estudantes com Altas Habilidades/Superdotação, é um trabalho mais específico, com uma 

equipe específica que dá osuporte necessário àquelas(es) que detêm uma grande habilidade 

em algum campo do conhecimento, com bastante destaque. O CEF08 esse ano conseguiu 

avançar tanto no diagnóstico inicial dos(as) estudantes, quanto na avaliação que foi realizada 

recentemente nos moldes das provas de larga escola. Outro aspecto que compõe o processo 

avaliativo da escola em ciclos. 
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TERCEIRO – Reagrupamento: De acordo com a nova modalidade da Organização 

Escolar em Ciclos, que prevê a mobilidade e a flexibilização dos tempos e espaços 

escolares, assim como a diversidade no agrupamento dos(as) estudantes, o CEF08 

possibilitou essa experiência a fim de promover avanços através da troca de experiências 

entre estudantes e também professoras(es). Os documentos oficiais preveem dois tipos de 

reagrupamento: REAGRUPAMENTO INTRACLASSE E REAGRUPAMENTO 

INTERCLASSE. O primeiro diz respeito a formação de grupos de estudantes numa mesma 

turma, considerando suas potencialidades e dificuldades. O segundo prevê a formação de 

grupos de estudantes, entre asturmas, de acordo com as possibilidades e necessidades 

diagnosticadas em reuniões de planejamento e/ou Conselho de Classe. 

Essa transição, juntamente com os estudos proporcionados pelas coordenações 

pedagógicas foi oportunizada a partir do conhecimento de diversos projetos de Escolas 

Inovadoras baseadas na Escola da Ponte, idealizada pelo professor José Pacheco e que se 

coadunacom as ideias apresentadas pelos documentos oficiais da Secretaria de Educação. 

Foi um avanço para as questões pedagógicas. Como surgiu, então, esse trabalho? 

Inspirado no desejo da equipe gestora em inovar e romper com a educação 

tradicional, visto que os resultados apresentados bimestralmente ainda eram insatisfatórios 

e o rendimento muito abaixo do desejado. 

Formação na Coordenação Coletiva: estudo do currículo e das escolas inovadoras. A 

partir daí, houve um movimento de mudança e a escola começou a trabalhar com roteiros 

de estudos, inspirados na Escola da Ponte e no Projeto Âncora. Para que esse trabalho 

fosse viabilizado, a escola passou por várias discussões coletivas e palestras com pessoas 

experientes na área, inclusive, boa parte da equipe docente fez a formação com o professor 

Pacheco. Partiu- se para a construção de roteiros de estudo, experenciando essa nova 

dinâmica pedagógica. 

No final de 2018 a equipe materializou a ideia e decidiu, coletivamente, pela 

implantação dos roteirosde estudo a partir de 2019, modificando, inclusive, a grade curricular 

para adaptar os horários deforma a contemplar tempo para a realização dessas atividades, 

até que o corpo discente seja capaz de construir seus próprios roteiros, a partir de sua área 
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de interesse. Seguem as imagens da realização/construção do primeiro roteiro de estudo do 

CEF08, em 2018. 

 
 

 
Figura 1 

 
Figura 2 

 

 
Figura 3 

 

Figura 4 

 

Figura 5  
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2.5 A Escola e a Pandemia 

 
 

Os anos de 2020 e 2021 foram marcados por uma pandemia mundial, pelo covid 19, 

que afetaram diversos segmentos da sociedade, entre eles a educação. O ano letivo de 2020 

foi, para alunos e professores, um ano de desafios, adaptação ao isolamento social e às 

novas rotinas escolares, estratégias de acesso, realização de atividades, etc.. O ano letivo 

de 2021 continuou, até de forma online, sem os desafios de aprendizagens e domínios de 

plataformas, contudo com as dificuldades de acesso, internet, equipamentos. Mas os receios 

iniciais estavam parcialmente superados e a escola mais uma vez se organizou com ações 

para atender a todos e não deixar ninguém de fora. Novas buscas ativas, grupos de 

whatsapp, rede social do instagram, material impresso, entre diversos outros recursos 

pontuais para que todos os estudantes continuassem suas trajetórias escolares. 

O Projeto Vivências para o Bem Viver, surgido no ano de 2020, como momentos de 

acolhimento, conversas, carinho, autocuidado, bem estar, saúde, diversidade, 

conhecimentos e cidadania continuou durante o ano letivo de 2021 e ficou entre os 5 

finalistas na etapa nacional do Prêmio Ibero-americano de Educação em Direitos Humanos 

Óscar Arnulfo Romero, na Categoria A. 
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2.5.1 PROJETO TOCAR A VIDA NA ESCOLA 
 
 

O Projeto Tocar a vida na Escola nasceu das vivências e ações já promovidas em 

algumas escolas do DF, Inclusive o CEF08. As ações promovidas, principalmente na 

Semana de educação para Vida, fizeram a escola perceber a importância de trazer para o 

ambiente escolar a oportunidade de construir um projeto de vida, alinhado nas competências 

socioemocionais já previstas na Base Nacional Comum Curricular. E o Instituto Tocar 

promoveu esse encontro com o projeto através da parceria feita com o Conselho dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - CDCA e da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do 

Distrito Federal (Sejus-DF). A seguir apresentamos as seguintes atividades: 

 
 
 
 

ATIVIDADE CONTEÚDO 

01. Oficina Tema: VOCÊ e os pontos 

fortes da sua vida. 

Reforçar o senso de 

pertencimento, dignidade, 

fortalecimento da imagem 

pessoal, promovendo a 

autovalorização. 

02. Oficina Tema: Conviver melhor 

com suas emoções. 

Propiciar experiências 

fortalecedoras para o 

desenvolvimento  da 

sociabilidade, interação com 

colegas, colaborando com a 

redução dos conflitos. 

03. Oficina Expressar os sentimentos 

de modo responsável 

Reconhecer e desenvolver 

competências socioemocionais 

para conviver de forma 

harmônica e respeitosa. 
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04. Oficina O aprendizado a serviço do 

seu talento 

E escola como meio para 

reconhecer competências e 

habilidades importantes na 

construção de projetos pessoais 

e profissionais. 

05. Oficina Descobrir seus talentos 

ocultos 

Favorecer o surgimento de 

aptidões e capacidades para 

que os(as) adolescentes 

construam seu projeto de vida, 

desenvolvendo sua autonomia, 

tornando-os(as) protagonistas 

de sua vida. 

06. Oficina Viva os seus valores agora Discutir e criar uma lista de 

valores que promova reflexões e 

a construção de atitudes que 

visem o bem estar de todos, 

desenvolvendo ações de 

respeito e solidariedade. 

07. Encontro 

de Convivência 

1º Momento Encontro 

Pessoal 

Momento terapêutico com 

atividades de relaxamento e 

dinâmicas voltadas a fortalecer 

experiências de auto 

conhecimento. 

 2o Momento Encontrando o 

Outro 

Momento terapêutico com 

atividades voltadas ao 

relaxamento e dinâmicas 

voltadas a proporcionar 

experiências fortalecedoras para 

o         desenvolvimento         da 
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Jornada a 

definir 

 sociabilidade, interação com 

colegas. 

3o Momento Encontrando o 

Mundo 

Momento terapêutico 

englobando todas as vivências 

aprendidas durante todo o 

projeto ampliando a visão de 

mundo dos(as) participantes. 

4o Momento Interagindo Momento lúdico e esportivo, com 

brincadeiras colaborativas, 

competitivas e desafios de 

criatividade, solidariedade e 

diversão. 

 

As temáticas apresentadas são ofertadas de duas maneiras: através de encontros 

semanais pelo Google Meet e, também, por meio de uma plataforma digital onde acontecem 

desafios que estão alinhados com os temas. Uma parte desses encontros à distância e outra 

parte presencial. Para finalizar o projeto, cada estudante apresentará seu projeto de vida, 

após a finalização das demais vivências como mostra o quadro a seguir: 

 
 

 ATIVIDADE/CONTEÚDO QUANTIDADE 

08. Oficina Nós e as nossas crenças Aprendizado de uma nova 

realidade transformando as 

crenças imaginárias 

negativas em desafios 

positivos para o crescimento 

da resiliência. 

09. Oficina Conhecendo as várias 

inteligências e se reconhecendo 

nelas. 

Descobrindo a sua 

inteligência múltipla pessoal 
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  que vá ao encontro do seu 

potencial realizador. 

10. Oficina Cuide bem de si mesmo Práticas integrativas de 

saúde no aprendizado de 

autorregulação, estratégia 

de contenção emocional, 

bem-estar e qualidade de 

vida. 

11. Oficina As linguagens do amor As interações interpessoais 

na melhor convivência com a 

diversidade, 

compreendendo que cada 

um ou cada uma tem dentro 

de si possibilidades para 

demonstrar emoções 

positivas e mais afetuosas. 

12. Oficina Desenvolver a autoestima Habilidades práticas para o 

cotidiano de forma que o(a) 

adolescente possa valorizar- 

se mais e reconhecer sua 

importância, como 

protagonista da sua vida e 

da sua história. 

13. Oficina Seu Projeto de Vida Desenvolver habilidades e 

potencialidades  para 

construir um projeto de vida, 

de modo que os(a) 

adolescentes possam 

ampliar     seu     repertório, 
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  ajudando-os(as) a enxergar 

carreira profissional, 

reconhecendo seus sonhos 

Ao final das vivências propostas, o projeto contemplou um evento de encerramento 

do projeto, com o objetivo de fazer trocas das experiências vivenciadas nos encontros. 

 
2.6 Diagnóstico da realidade 

 
 

O Centro de Ensino Fundamental 08 atende uma clientela, do ponto de vista 

cultural,bem diversificada, levando-se em conta que boa parte da população de Sobradinho 

II é oriunda de diversas localidades do DF e de outros estados brasileiros. Do ponto de vista 

socioeconômico,pode-se constatar que o perfil da família apresenta baixo poder aquisitivo e 

grande parte é assistida com os benefícios dos programas assistenciais de governo, fazendo 

destes a única fonte de renda da família. Os estudantes também enfrentam problemas como 

desemprego dos pais e asua baixa escolaridade, acarretando a falta de acompanhamento 

na realização das atividades escolares. Observa-se ao mesmo tempo, que há indícios de 

desestrutura familiar da maioria dos lares, refletindo nos desvios de comportamento e no 

processo de aprendizagem (conforme depoimentos que são feitos em conversas com alguns 

pais e algumas mães que comparecem à escola). 

Para melhor conhecermos a nossa comunidade escolar, realizamos uma pesquisa 

com os(as) estudantes, que servirá de suporte para futuras intervenções, visando maior 

mobilização da comunidade escolar, engajando-os em ações de melhorias e 

acompanhamento de mudanças a serem implementadas. 

O CEF08 atende estudantes de bairros circunvizinhos que, para terem acesso à 

escola, dispõem de transporte coletivo ou escolar que é mantido pela Secretaria de 

Educação. Boa parte destes(as) estudantes reside em condomínios, vilas e chácaras das 

proximidades, por este motivo – conforme apontado durante a pesquisa – 40% dos 

entrevistados responderam que se deslocam para a escola à pé, e 23% utilizam carro/moto. 
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Percebe-se que 44% dos(as) entrevistados(as) consideram-se pardos e que 32%, 

negros.Este foi um índice que nos chamou a atenção por refletir a realidade, e que não tinha 

sido aceito/identificado por eles em pesquisa anterior. 

 

 
 

Pode-se dizer que a comunidade escolar está na mesma tendência de redução de 

católicos e de expansão das correntes evangélicas. O que já é evidenciado nos dados do 

IBGE. Os(As) nossos(as) estudantes(as) se declaram 47% evangélicos, 30% católicos, e 

14% diversos. 
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Como será percebido, diversas perguntas foram realizadas ligadas ao comportamento 

social dos(as) estudantes. Como por exemplo: O que você gosta de fazer? O que você faz 

no tempo livre? 

Veja como respoderam às perguntas. 
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Vale salientar que somente 10% dos entrevistados disseram estar envolvidos com 

algum tipo de drogas. Deve-se considerar que a comunidade a qual nossos(as) estudantes 

estão inseridos(as) é considerada vulnerável. 

Ademais, quanto a violência doméstica, o percentual foi de 14%, o que reflete a fala 

de diversos estudantes durante todas as intervenções realizadas desde 2015: roda de 

conversas, Papode Menina, encontro com as famílias e atendimento pedagógico – realizado 

pela equipe gestora,devido a ausência de uma equipe multidisciplinar. Há na escola, ainda, 

a prática do bulllyng, que exige desta instituição uma reflexão constante sobre o tema. E este 

ponto foi elencado por 42% dos(as) estudantes entrevistados, conforme os gráficos 

apresentados na sequência: 
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Como já mencionado, a pesquisa realizada englobou diversos aspectos da vida do 

estudante. Pensando nisso, as perguntas realizadas contribuíram para a construção do perfil 

de família presente na escola, considerando os seguites aspectos: responsável pela sua 

educação; orientação religiosa; comprometimento com diversas áreas do conhecimento, 

língua estrangeira, orientação sexual, conhecimentos tecnológicos, crenças, religião. 

 
 

 

 
 
 
 



  Construindo Saberes” - CEF08 2022  

34 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



  Construindo Saberes” - CEF08 2022  

35 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Com os dados apresentados, a escola não teve condições de fazer um levantamento 

claro acerca das razões que levam 53,5% dos estudantes a responderem que não dialogam 

como responsável sobre os acontecimetnos da escola e o seu dia a dia. Esta questão 

chamou muito a atenção, por acreditarmos que o diálogo em família é primordial para o 

desenvolvimento do(a) estudante. Diante desse alto índice esse é um tópico relevante que 

deve ser tema de reunião com os pais, mães e responsáveis, já que 62% responderam que 

o responsável comparece sempre que convocado. 
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Foram elencados, também, tópicos relacionados a vida financeira, planejamento 

familiar e vida social da familia. 
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Houve, também, na pesquisa, questionamentos sobre a escola (pensando na 

realidade atual) - “Tem algumas falas aí embaixo e queremos saber se você falaria ou não 

falaria isso sobrea sua escola”: 
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Queremos saber um pouco mais sobre a sua escola. Para cada item da lista, você 

pode dar uma nota de 1 a 5, sendo que 5=”tá tranquilo” e 1=”tá tenso” 
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No próximo tópico o desafio é pensar “NUMA ESCOLA DE SONHOS”. E pensando 

numa escola dos sonhos, perguntamos: quais dessas atividades você acha que NÃO 

PODEM FALTAR? Percebeu-se que todos os pontos abordados estavam em consonância 

com a Constituição da Felicidade do CEF 08 
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3. AS CONCEPÇÕES QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS DA ESCOLA 

 
 

3.1. Função Social da Escola Pública 

Pensando em aspectos gerais, é de muita complexidade estabelecer uma única 

função social para a escola pública. Principalmente ao considerarmos os tempos atuais, 

onde a conexão com o mundo se estabelece em tempo real com oportunidades de conhecer 

tudo que estiver ao alcance dos sonhos, desejos e curiosidades. Porém, é inerente a esse 

espaço promover o desenvolvimento de potencialidades, sejam elas cognitivas ou até 

mesmo emocionais. 

A escola pública é um local privilegiado de convivência e diversidade, por isso, nesse 

espaço, integra-se cultura, conhecimentos, afetos, relações interpessoais e, não menos, é 

um espaço de autoconhecimento. E, acima de tudo, esse lugar chamado escola tem por 

pressuposto básico GARANTIR AS APRENDIZAGENS. A escola deve, então, oferecer 

condições para que os conteúdos científicos e sociais assegurem o domínio da leitura, 

escrita, cálculos, propiciando também, conhecimentos das artes, ciências, espaços 

geográficos e históricos, das línguas estrangeiras, do corpo em movimento e, também, a 

resolução de problemas que exijam o pensamento matemático A escola tem, 

intrinsecamente, a responsabilidade de desenvolver competências e habilidades que 

formem indivíduos críticos, reflexivos, conscientes de suas responsabilidades, sabedores de 

seus direitos, tornando a sociedade um ambiente cada vez melhor, mais fraterno e inclusivo. 

 
 

3.2. Função do CEF08 e sua filosofia de trabalho 

 
 

Qualquer ação pedagógica ou projeto de escola no DF, além de considerar seu 

histórico e contexto sociocultural, tem que estar de acordo com os documentos oficiais que 

regem a Educação Pública no DF e no Brasil. Balizadas na LDB 9394/96 visa também, atingir 

todos os resultados esperados nas avaliações de larga escola. É espaço de vivências e de 

aprendizagens significativas. Pode-se inferir que o CEF08 coaduna com todos esses 

preceitos, responsabilizando-se por encontrar caminhos que promovam também, o 
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desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais. Para que o processo de 

ensinar e aprender consolide-se nessa perspectiva, é fundamental que professoras, 

professores, gestores e toda a equipe envolvida tenham clareza dessa função para não 

incorrerem no “erro” de serem apenas repassadores(as) de conhecimentos. O CEF08 deseja 

ir além. Por isso, a construção da escola que queremos. 

 
A Escola que queremos... 

 
 

Diariamente podemos ver notícias sobre violência nas escolas e, se faz necessário 

que a escola promova atividades e projetos que visem equilibrar e estruturar as relações 

humanas com a comunidade que atende, criando uma relação vincular positiva com todos 

os segmentos da comunidade escolar. Para dar início a estas ações, aconteceu o Dia D, no 

dia 30 de abril de 2022. Um dia muito especial de escola e famílias juntas para um momento 

de reflexão para e para encontrar soluções para os problemas e para que o CEF08 seja uma 

escola DE PAZ, PARA A PAZ, onde os conflitos sejam resolvidos com o diálogo e construção 

coletiva, base para a DEMOCRACIA. Todos estarem juntos, presencialmente, apontou para 

dois grandes desafios: 

• retomar os estudos e diminuir os prejuízos na aprendizagem; 

• resolver, pacificamente, os conflitos também resultantes do isolamento pelo 

Covid-19. 

Foram apresentados quatro situações-problemas acontecidas no CEF08, com dados 

fictícios para preservar as pessoas envolvidas. A intenção foi refletir e propor soluções para 

os problemas. As situações envolveram as relações entre: 

• estudante e estudante; 

• estudante e professor; 

• professor e professor; 

• e demais conflitos. 

Ao final do encontro, foi construído, por todos – família e escola, o Acordo de 

Convivência, um documento semelhante foi construído com os estudantes, na escola, 

precisando apenas de uma atualização e novo compromisso de todos, para tornar nosso 

ambiente escolar mais pacífico, respeitoso e acolhedor. 
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O CEF08 acredita que todos, comunidade escolar, precisamos construir nosso ideal 

de felicidade, de paz e convivência. Para circulação nas redes sociais, foram construídos um 

flyer – contendo os acordos de convivência construídos pelos estudantes e pelas famílias, 

bem como um vídeo, cujo a música tema é “Paciência”, de Lenine e Dudu Falcão. 

Dentre todos os pontos levantados no dia “D”, podemos destacar o início da 

construção de medidas para a Cultura de Paz em consonância com a Circular n.º 87/2022 - 

SEE/SUBEB, e estamos desenvolvendo o nosso trabalho seguindo todos os pontos 

delineados no Caderno Orientador “CONVIVÊNCIA ESCOLAR E CULTURA DE PAZ”. 

Não podemos esquecer que a Unidade Escolar tem o seu compromisso social com a 

qualidade da educação e deve sempre considerar as variáveis ou fatores comumente inter- 

relacionados com as violência na escola e à vulnerabilidade social, para isso, incluimos na 

nossa prática pedagógica ações para a materialização da Cultura de Paz e a 

conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, pautadas no caderno 

Orientador. 

Inicialmente, integramos a nossa comunidade ao ambiente escolar. Nosso espaço 

escolar é utilizado com diversas atividades no turno noturno e no final de semana. Durante 

a semana temos aula de zumba, futebol, basquete e dança charme. No sábado, temos street 

dance e atendimento para preparação para o pas (Programa de Avaliação Seriada), onde 

essas atividades são gratuítas e ofertadas a nossa comunidade escolar. 

Além disso, avaliamos a necessidade enfatizarmos a reflexão e análise sobre a 

convivencia escolar – questão sempre presente na nossa proposta pedagogica 

“Comunidade de Aprendizagens” e na Base do ensino em Ciclos. 

Diante do exposto, vimos a necessidade da aplicabilidade de todos os pontos 

apresentados pela SEDF em todos os projetos realizados pela UE uma vez que já temos 

uma proposta de trabalho interdisciplinares. 

 
 

3.2.1. O conhecimento no CEF08 

 
 

Sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, a aprendizagem se dá na interação com 

o outro, ou seja, o sujeito se constitui nas relações sociais.Dessa forma, o desenvolvimento 
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está ligado ao processo de mudanças e transformações que ocorrem ao longo de sua vida. 

A aprendizagem é concebida como uma construção social, na qual o papel do professor é o 

de auxiliar o estudante a partir da zona de desenvolvimento real para a zona de 

desenvolvimento proximal. Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o sujeito é o 

protagonista na transformação da sociedade (num contexto marcado por contradições e 

conflitos entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações (Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens p.43) 

Em primeiro lugar, a escola tem por base as dimensões curriculares fundamentadas 

na forma da Lei, e suas transformações aconteceram e acontecem considerando esse 

aspecto e a realidade sociocultural em que ela está inserida. Currículo e conhecimento 

compõem essa históriade formação e organização pedagógica. 

 
 

3.2.1.1. APRENDER em comunidade - Aprendizagem compartilhada e 

os roteiros de estudo 

 
Como já mencionado anteriormente, os roteiros de estudo surgiram da necessidade 

de levar para sala de aula atividades que possibilitem ao estudante estudar com mais 

autonomia, de acordo com sua  área  de interesse.  Tem como pressuposto o trabalho 

compartilhado e propõe articular conhecimento e integrar as disciplinas com vistas ao 

entendimento de que os conhecimentos estão interligados e são necessários para dar as 

possíveis respostas aos problemas apresentados. Tratam de questões reais, situações- 

problemas que estão “linkadas” com o mundo atual. A preparação inicial para a elaboração 

desses roteiros começa pela equipe docente, compartilhando seus saberes, dialogando com 

as disciplinas. Num segundo momento, após as experiências iniciais, essa construção estará 

sob a responsabilidade da equipe docente da escola, elaborando seus questionamentos, 

propondo soluções a partir de situações levantadas, dentro da área de interesse de cada um. 

As atividades propostas no roteiro estarão sob a supervisão e orientação de uma 

TUTORA ou um TUTOR, encarregada ou encarregado de uma única turma. Incialmente, os 

roteiros estão sendo construídos pela equipe docente. E, à medida que cada estudante se 
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aproprie desse novo modelo de material e forma de estudar, terá condições de criar seu 

próprio roteiro, a partir de suas inquietações e desejos de aprender específico. 

Os horários da escola foram organizados, permitindo que a grade curricular tenha 

espaços para a “aula de roteiro”, onde o (a) professor (a) tutor (a) tem a responsabilidade de 

acompanhar as atividades, orientando a turma de acordo com a necessidade apresentada. 

Por isso, é importante que exista uma relação bem próxima da tutora ou tutor com a turma, 

que será responsável pela articulação com as demais disciplinas e também da avaliação e 

correção das atividades propostas. 

Dessa forma, segue as características do roteiro e função do tutor: Conexão com as 

diferentes áreas de conhecimento. 

 
➢ Foco nas aprendizagens. 

➢ Promoção de uma cultura de partilha, onde o conhecimento motive a 

discussão desoluções, em grupos de estudo. 

➢ Trabalho voltado para a resolução de problemas em situações concretas, 

possibilitando o desenvolvimento de projetos que saiam do ambiente de 

sala de aula. 

➢ Aprender junto: estudante e professora/professor se conectam nessa 

rede deconhecimentos. 

➢ Reflexão e mudança de atitude que possibilite sair do âmbito da escola, 

propondosoluções e inovações de caráter econômico, social ou científico. 

 

Principais atribuições da tutora ou do tutor: 

 
 

➢ Organizar e acompanhar o processo de aprendizagem da turma tutorada. 

➢ Mediar a elaboração dos projetos de acordo com a área de interesse da 

turma tutorada. 

➢ Avaliar os roteiros a partir do feedback das professoras e dos professores 

especialistas. 

➢ Acompanhar a turma em seus planejamentos e necessidades. 

➢ Estimular o trabalho em equipe. 
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➢ Fazer o registro da avaliação formativa dos roteiros. 

➢ Supervisionar as atividades práticas e os projetos. 

➢ Posteriormente, terá a incumbência de dialogar com a família a respeito das 

atividades realizadas. Substitui a figura da professora conselheira ou do 

professor conselheiro. 

➢ É a mediadora ou mediador das atividades realizadas, podendo, quando 

necessário,solicitar auxílio da especialista ou do especialista. 

➢ Manter diálogo constante com o(a) estudante, informando avanços e 

dificuldades. 

➢ Promover a autoavaliação de cada tutorada(o). 

➢ Manter diálogo constante com a equipe pedagógica, informando avanços e 

dificuldades. 

 
Momentos de formação com a equipe docente em 2020 

 

Figuras 28 a 31 – planejamento e formação Ciclo de Aprendizagem. 

 

3.3. Fundamentos teóricos-metodológicos 

 
 

As concepções pedagógicas que norteiam o trabalho na escola partem dos 

documentos oficiais da SEEDF,como já emncionado anteriormente. Nesse sentido, pode-se 

dizer que até aqui a proposta do Projeto Pedagógico do CEF08 veio ao encontro do que 
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propõem esses documentos. Pretende-se que as concepções pedagógicas aqui presentes 

estejam fundamentadas para uma prática de transformação, a busca de valores essenciais 

que formem cidadãos plenos, onde os conhecimentos estejam interligados e se 

complementem, na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico- 

Cultural. Esse movimento se faz também no corpo docente, pois para que essa proposta 

seja viabilizada é necessário que a professora o ou professor estejam imbuídos(as) de uma 

ação mais crítica frente ao seu trabalho e permita que suas (seus) estudantes também sejam 

protagonistas das aprendizagens. Nesse sentido, professora e o professor têm um novo 

papel: deixam de transmitir conhecimentos, meramente reproduzidos, e atuam como 

mediadoras e mediadores das aprendizagens, possibilitando às (aos) estudantes a 

transformação de seussaberes. O trabalho pedagógico deve ir além da aprovação e dar 

condições de emancipação, formando leitores críticos e reflexivos, que vão além da 

decodificação das palavras e reprodução do que se é “aprendido”. Uma educação que 

possibilite o pensamento autônomo, pois o currículo vai além dos saberes e competências. 

Busca também a aprendizagem de valores, numa perspectiva de inclusão e pertencimento. 

Uma nova sala de aula onde os conteúdos permeiem discussões e reflexões acerca de 

questões étnico-raciais, diversidade cultural, religiosa, social e econômica e o cuidado com 

o ambiente e o ser. 

Nessa mesma perspectiva caminha a avaliação. Para essa proposta não cabe a 

avaliação que visa apenas a aprovação, reprovação e seus respectivos registros. Ela deve 

estar inserida durante todo o processo educativo e em três níveis: avaliação das 

aprendizagens, avaliação institucional e avaliação em larga escala. Portanto, a 

avaliação é um “processo de ir e vir”, não é uma tarefa única e exclusiva da professora ou do 

professor, tão pouco, para “mensurar conhecimento”. A avaliação surge como um 

instrumento reflexivo em todas as instâncias da escola em todos os momentos possíveis e 

necessários, em consonância com o pensamento de Jussara Hoffmann: “A avaliação é a 

reflexão transformada em ação, não podendo ser estática nem ter caráter sensitivo e 

classificatório”. 

Quanto ao atendimento educacional especializado, frente às demandas de 

atendimento aos estudantes com deficiência e altas habilidades/superdotação, seguindo a 
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LDBEN nº 9.394/96, que trata desse assunto, a escola deve assegurar condições de 

aprendizagem considerando essas especificidades. Deve oferecer currículo, métodos, 

recursos diferenciados e uma organização específica que garanta as aprendizagens 

necessárias ao seu desenvolvimento global, propondo adequações pertinentes a cada caso 

apresentado, conforme especificam os documentos oficiais acerca da educação especial. À 

todas e todos devem-se garantir ensino de qualidade. A organização curricular para a 

Educação Especial considera os temas transversais (educação para a diversidade, 

cidadania e educação em e para direitos humanos, educação para a sustentabilidade) 

importantes nessa trajetória inclusiva. 

Em síntese, na perspectiva da Educação Inclusiva, cabe destacar que a educação 

especial tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas turmas 

comuns do ensino regular, orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso ao 

ensino comum, a participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de 

ensino; a transversalidade da educaçãoespecial desde a educação infantil até a educação 

superior; a oferta do atendimento educacional especializado; a formação de professores para 

o atendimento educacional especializado e aos demais profissionais da educação, para a 

inclusão; a participação da família e da comunidade; a acessibilidade arquitetônica nos 

transportes, mobiliários, nas comunicações e informações; e a articulação intersetorial na 

implementação de políticas públicas (BRASIL, 2008b, p. 64. Apud Currículo em Movimento 

da Educação Básica CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, Educação 

Especial, p.15). 



  Construindo Saberes” - CEF08 2022  

56 

 

 

4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
 

Considerando as ações e projetos do ano anterior, a implantação da Organização 

Escolar em Ciclos Para as Aprendizagens, bem como a transformação do CEF08 em uma 

escola inovadora, baseada nas comunidades de aprendizagem, percebeu-se a necessidade 

de fazer mudanças na sua estrutura pedagógica e administrativa. Ao mesmo tempo, tais 

mudanças não podem acontecer abruptamente. Estas dependem de muito estudo e preparo 

previstos para o ano de 2019. No entanto, muita coisa aconteceu no período da pandemia, 

que fez com que algumas mudanças fossem repensadas e postergadas. Todas as ações de 

continuidade, estão fundamentadas no que aconteceu, visando atender as novas demandas 

da “nova estrutura escolar”, considerando aspectos importantes, que fazem parte da 

realidade da escola: evasão, reprovação, índice do IDEB, estudantes com necessidades 

específicas, convivência, violência, uso de drogas, conflitos interpessoais, preconceitos, 

bullying,construção de valores, fortalecimento das relações entre estudantes, estudantes e 

professores, entre professores. Baseia-se também no diagnóstico da escola. 

 
 

4.1. O Plano de Ação 

 
 

O plano de ação deve atender ao que foi exposto até aqui e garantir que o Projeto 

Pedagógico seja implementado a partir de objetivos, metas, ações, acompanhamento e 

avaliação. 

 
 

4.2. Objetivos 

 
 

O CEF08 tem como pressuposto GARANTIR AS APRENDIZAGENS. O sucesso de 

suas(seus) estudantes é o que conduz e sustenta todas as ações da escola. Por isso, os 

objetos apresentados a seguir visam tornar o CEF08 uma escola de sucesso acadêmico, 
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excelência e referência no Distrito Federal. Ousado? Talvez. Possível? A escola já superou 

muitos obstáculos, esse é mais um deles. Destacam-se: 

➢ Implementar ações que fortaleçam a proposta da Comunidade de 

Aprendizagem, baseada na Escola da Ponte, idealizada pelo educador 

José Pacheco - Projeto já iniciado em 2018, com ricos momentos de 

discussão e estudo. 

➢ Desenvolver o senso crítico e reflexivo das estudantes e dos estudantes - 

As assembleias e comissões formadas, beneficiam significativamente o 

que propõe esse objetivo. 

➢ Reduzir a evasão e a repetência - Ao garantir as aprendizagens, 

fornecendo todas as ferramentas possíveis para o desenvolvimento 

cognitivo, emocional, afetivo dentro e fora do ambiente escolar, torna-se 

possível a redução desses índices que ainda é muito preocupante, ainda 

que o CEF08 tenha superado muitas dificuldades. 

➢ Melhorar o índice do IDEB - Atingindo todos os objetivos elencados, implica 

a melhora dos índices ano a ano. Isso já está acontecendo, porém precisa 

atingir índices mais elevados até alcançarmos a excelência, proposta 

inicial. 

➢ Proporcionar a adoção das tecnologias e internet na educação, alinhadas 

com o referencial teórico, proposições e objetivos do Plano Político 

Pedagógico. Pensar e fomentar, juntamente com toda a equipe 

pedagógica, como incluir as inovações, criar condições para o aprendizado, 

para o desenvolvimento dos estudantes e liberdade para o professor 

construir o diálogo entre conteúdos e tecnologias. 

➢ Proporcionar o uso consciente e saudável das tecnologias na educação, o 

desenvolvimento nos estudantes de um olhar consciente dos meios 

tecnológicos no mundo, potencializando o engajamento nas aulas, 

incentivando o contato com outras culturas e projetos educacionais. 

➢ Implementar ações que torne a estudante e o estudante mais atuante na 

escola. 
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➢ Promover as aprendizagens para o pleno domínio da leitura, escrita e 

cálculo por meio, também , de projetos, integrando todos os campos do 

conhecimento. 

➢ Melhorar a construção dos roteiros de estudo. 

➢ Construir roteiros de estudo sob a responsabilidade do corpo discente. 

➢ Promover as aprendizagens para a formação de atitudes e valores. 

➢ Criar projetos que auxiliem na melhora da convivência na escola. 

➢ Tornar a escola um ambiente acolhedor, que tem como premissa o respeito 

à diversidade (em todas as suas vertentes), num espaço inclusivo de direito 

e de fato. 

➢ Integrar todos os segmentos da escola. 

➢ Tornar a família mais atuante, fazendo parte das decisões da escola. 

➢ Promover ações que concretizem a inclusão e participação dos(as) 

estudantes públicoalvo da Educação Especial, sem que essa condição 

seja um fator limitador. 

➢ Reduzir a indisciplina no ambiente escolar. 

➢ Desenvolver, nos(as) estudantes, a consciência ecológica: “ecologia do 

Ser” e“Ecologia do Ambiente”. 

➢ Possibilitar que os(as) estudantes criem projetos, visando a melhoria do 

espaço físico da escola. 

 
Outros objetivos importantes 

 
 

➢ Decidir com a comunidade como serão gastos os recursos da escola. 

➢ Fortalecer e dinamizar o Conselho Escolar; 

➢ Promover ações que tornem o Conselho de Classe mais eficaz, 

consolidando sua responsabilidade em propor ações para os problemas 

que são apresentados durante a sua realização. 

➢ Fortalecer a participação dos outros setores da escola: administrativo, 

limpeza, cozinha, secretaria, portaria, sala de leitura, sala de recursos 
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generalista, sala de recursos de altas habilidades/superdotação, 

mecanografia. 

➢ Tornar a coordenação coletiva um espaço de formação continuada, na 

perspectiva da gestão democrática: espaço formação, discussão, 

construção coletiva. 

➢ Implementar o roteiro de estudo na rotina da escola, bimestralmente, 

pelo(a) professor(a) tutor(a). Posteriormente deverá, de acordo com a sua 

evolução e familiaridade, ser elaborada pelos(as) estudantes, 

considerando sua área de interesse. 

➢ Implementar ações que estimule o protagonismo juvenil. 

➢ Promover ações que estimule a participação de estudantes: Festival de 

Talentos, Circuito de Ciências, Arte e Cultura, Jogos Escolares, Semana 

de Educação para a Vida, Encontro de Inclusão, etc (ações organizadas no 

início do ano letivo). 

➢ Propor leitura de livros que integre mais de um componente curricular. 

➢ Investir na formação continuada do corpo docente e administrativo da 

escola. 

➢ Implementar ações que fortaleçam o planejamento coletivo. 

➢ Tornar pública a aplicação financeira da escola. 

➢ Consolidar a ação do Conselho Escolar no planejamento pedagógico e 

administrativoda escola. 

➢ Estabelecer parcerias que viabilizem os projetos que necessitem de 

mais recursos para a sua realização. 

➢ Integrar todos os profissionais da escola nas decisões e projetos da escola. 

➢ Integrar a equipe de coordenadores no planejamento pedagógico, 

garantindo a sua atuação na organização pedagógica da escola, tornando 

sua função menos disciplinar e mais pedagógica. 
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4.3. Metas 

 
 

➢ Manter o índice de aprovação atual, que é de 99%; 

➢ Reduzir o número de atendimentos disciplinares em 80%, até o final de 2022; 

➢ Aumentar a participação de pais, mães e responsáveis em 60%, até o final 

de 2022; 

➢ Aumentar o índice de leitores na escola em 65%, até o final de 2022; 

➢ Manter o Laboratório de Informática funcionando, em tempo integral, com um 

servidor especializado na área, responsável por esse espaço (inativo há 

muito tempo por falta de profissional). 

➢ Melhorar em 85% o acesso à internet. 

➢ Reduzir em 75% os índices de conflitos e violência dentro da escola: 

Bullying, agressões físicas e verbais e os preconceitos presentes nas 

relações interpessoais. 

➢ Desenvolver na comunidade escolar as habilidades socioemocionais, 

melhorando em 90% as relações intrapessoal e interpessoal. 

 
 

4.4. Ações 

 
 

➢ Estudos sobre temáticas importantes na formação da equipe docente 

durante a gestão: processo de ensino e aprendizagem, avaliação, 

afetividades em sala de aula, habilidades socioemocionais, projetos e 

experiências exitosas (da escola e fora dela) e outros assuntos que 

garantam a formação continuada tanto para o corpo docente, quanto para 

o setor administrativo da escola. 

➢ Inclusão das competências socioemocionais na grade curricular. O roteiro 

de estudo pode ser muito útil para promover as discussões necessárias em 

busca de tornar as estudantes e os estudantes da escola pessoas mais 

resilientes e empáticas. Válido, também, para o corpo docente. 
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➢ Reuniões de formação sobre a Educação Inclusiva e os trabalhos 

desenvolvidos na Sala de Recursos Generalista e Sala de Altas 

Habilidade/Superdotação. Garantir essa participação com mais 

regularidade. 

➢ Estudos e elaboração de instrumentos de avaliação. 

➢ Estudos e elaboração de fichas e instrumentos para acompanhamento das 

reuniões dosConselhos de Classe, que estejam em consonância com a 

avaliação formativa, pautada nas Diretrizes de Avaliação Educacional e a 

Organização Escolar em Ciclos. 

➢ Organização do Conselho de Classe que garanta a participação de 

estudantes eresponsáveis. 

➢ Atividades que estimulem a participação da família na escola: Festa da 

Família. 

➢ Projetos que melhorem o desempenho dos(as) estudantes; 

➢ Projetos que desenvolvam a consciência ecológica: cuidados com o 

ambiente ecuidados com o “ser”. 

➢ Projetos que estimulem o protagonismo juvenil. 

➢ Leitura de um livro por bimestre e seus compartilhamentos na escola. 

➢ Apresentar as contas e balancetes para apreciação da comunidade e 

aprovação doConselho Escolar. 

➢ Reuniões com o Conselho Escolar para elaboração das atividades que 

serão realizadas durante o ano, aplicação dos recursos financeiros, 

prestação de contas. 

➢ Consolidação das ações criadas pelas comissões. 

➢ Discussões e avaliações acerca da Constituição do CEF08. 

➢ Criação de instrumentos de avaliação que avaliem o desempenho de todos 

ossegmentos da escola; 

➢ “Passeios pedagógicos” mais frequentes e contemplados na agenda anual. 

Pelo menos um por bimestre. 
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➢ Reuniões periódicas com os(as) coordenadores, para planejar as ações 

pedagógicas junto com a equipe gestora. 

 
4.5. Acompanhamento e avaliação 

 
 

Realizada periodicamente, com a participação de todos os segmentos da escola. 

Importante ressaltar que a avaliação é um processo contínuo e não tem tempo ou hora. Deve 

acontecer sempre que o grupo sentir necessidade. A sugestão de tempo otimiza melhor os 

trabalhos e a organização da escola que já cumpre com muitas demandas no seu dia a dia. 

Os espaços das assembleias e comissões podem ser utilizados também para esse fim. 

 
4.6. Plano de Ação para readptados 

 
 

Possuímos alguns readaptados na unidade escolar. São 4 professores das seguintes 

áreas: Lingua portuguesa, Educação Física, Matemática e Geografia. Além desses 

servidores, temos servidores da carreira assistência readaptados e com restrição definitiva. 

Todos esses servidores executam um tarefa importante na nossa instituição. Os 

professores readaptados atuam na sala de leitura e laboratório de informática. 

Vale ressaltar que todos são chamados a realizarem projetos “palpáveis” que 

incentivem a utilização dos espaços escolares e se sintam participantes do processo 

metodologico adotado pela UE. 
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5. PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 
As concepções, práticas e as estratégias de avaliação estão em consonância 

com as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2014). Assim, os vários 

instrumentos sãoutilizados na escola, tanto para os aspectos que envolvem os valores e a 

convivência, como na perspectiva de GARANTIR AS APRENDIZAGENS, objetivo maior 

da escola. Tudo que é organizado na escola permeia essa questão. A escola como um 

ambiente de pesquisa, de boas relações, discussões e decisões coletivas. A escola 

conduzindo as aprendizagens para SER,CONVIVER E SABER. Avaliar o que se ensina 

e não apenas o que se aprende. A avaliação nesse sentido ganha um caráter formativo, 

promovendo as aprendizagens em seu aspecto mais significativo. 

A abordagem principal da avaliação é o seu aspecto formativo, que tem por base 

orientar e propor novos rumos para a escola a partir do que é observado em todas as suas 

instâncias, porém com foco maior nas APRENDIZAGENS. Avaliar na proposta formativa e 

com caráter qualitativo “para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se”. 

Todas “(Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga 

Escala, p. 12). Com intervenções paputadas na aprendizagem e não com ênfase nos 

conteúdos, a escola se briga a propor intervenções que melhorem os resultados 

apresentados, que deixam de ser meramente numéricos. 

 
 

5.1. Seus instrumentos 

 
 

Na perspectiva formativa, é importante o uso de vários instrumentos que subsidiem 

melhor as informações pertinentes ao desenvolvimento de cada estudante. Dever de casa, 

o uso do caderno, as leituras compartilhadas, resolução de problemas em sala de aula, o 

diálogo com trocas de experiências e informações, entrevistas, trabalhos em grupos, 

seminários, são bons instrumentos que já fazem parte da rotina da escola. O mais importante 
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na utilização desses instrumentos é o uso formativo que se faz deles. Deve-se priorizar o 

processo e não o produto final desses instrumentos. 

Tratando-se do uso formativo que conduz o processo avaliativo e contemplando a 

necessidade da escola que coaduna com as diretrizes de avaliação referendadas nos 

documentosoficiais, tem-se: 

 
 

5.1.2. Avaliação para as aprendizagens 

 
 

➢ Avaliação diagnóstica – identifica a realidade e observa as habilidades e as 

“carências” presentes no processo de ensino e aprendizagem. Um caminho 

para traçar estratégias e resolver os eventuais problemas que surgirem, pois 

pode ser realizado no início ou durante o processo. 

➢ Autoavaliação – reflexão crítica das próprias ações, assumindo a 

responsabilidade de reconhecer as carências e potencialidades de si mesmo. 

➢ Roteiro de Estudo - mais novo instrumento avaliativo da escola. É provocador 

no sentido de “exigir!” do(a) estudante mais autonomia para estudar, a partir 

de seus interesses. Ótima alternativa para tornar as(os) estudantes 

responsáveis pela sua própria aprendizagem, uma vez que elas(es) serão 

responsáveis pela escolha do que estudar e aprender. 

➢ As provas – precisam continuar existindo, porém de forma mais 

contextualizada, proporcionando a utilização de argumentos, justificativas 

plausíveis, resolução de problemas, estabelecendo objetivos de aprendizagem 

antecipados. Com caráter formativo, é necessário que se faça o feedback com 

a(o) estudante para que possa tomar conhecimento de suas fragilidades e 

potencialidades. A relação numérica existente neste instrumento tem menos 

importância. 

➢ Portfólio – pasta, caderno ou qualquer outro dispositivo que sirva para reunir 

todas as produções realizadas na escola, individualmente. A depender do 

objetivo de aprendizagem proposto, pode ser uma atividade compartilhada. 
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➢ Memorial reflexivo – registro de pontos de vistas, histórico de tarefas, avanços, 

com espaço para a autoavaliação e registro das aprendizagens, com o ponto 

de vista da estudante e do estudante e também da professora e do professor. 

Um histórico reflexivo da aula. 

➢ Relatório bimestral – contém observações quanto ao avanço das 

aprendizagens e apontam-se as dificuldades que precisam ainda ser 

superadas, de uso exclusivo do corpodocente. Esse instrumento é entregue às 

famílias em reunião, bimestralmente. 

 
 

5.1.3. Avaliações do Trabalho da Escola 

 
 

➢ Avaliação Institucional – destina-se a avaliar as ações implementadas na 

escola, com vistas a identificar as potencialidades e fragilidades da mesma, nos 

aspectos pedagógicos e administrativos. É uma reflexão coletiva visando 

propor novas ações e intervenções quando necessárias. Como devem ser 

realizadas? Através de questionários, por meio das assembleias, Conselho de 

Classe, Conselho Escolar e demais comissões. 

➢ Avaliação de Larga Escala – os exames padronizados servem para avaliar o 

sistema como todo. Os índices apresentados procuram traçar um retrato da 

escola apontando, em números, em que escala de valor ela está. O CEF08 

apresentou um IDEB muito baixo em 2012 e, atualmente, conseguiu avançar. 

Credita-se a essas mudanças todo o investimento pedagógico que foi realizado 

a partir dessa divulgação que colocou a escola com resultados bem precários 

em relação as outras escolas em Sobradinho. Além disso, a equipe gestora 

propôs diversas ações ao longo dos anos de 2015 a 2017 para efetivar o 

objetivo de melhoria significativa. 
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O Ideb 2017 nos anos finais da rede estadual atingiu a meta e cresceu, mas não 

alcançoua média 6,0, que pode melhorar para garantir mais estudantes aprendendo e com 

um fluxo escolar adequado. 
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6. O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E SUAS INSTÂNCIAS DE DECISÕES E 

AVALIAÇÕES 

 
As instâncias de decisões da escola (algumas previstas nos documentos oficiais, 

outras nomeadas pela instituição), também são espaços de planejamento, organização e 

avaliação. Seu caráter também é formativo e tem como propósito melhorar o trabalho 

pedagógico, resolver situações conflituosas na escola e propor mudanças, sempre pautadas 

nos aspectos legais. São instâncias de diálogo, viabilizando o espaço de escuta tão 

necessário para melhorar as relações na escola. Servem para discutir acerca dos níveis de 

desempenho, sobre os acordos estabelecidos, potencializando o aspecto democrático da 

escola. 

 
 

6.1. Conselho de Classe Participativo 

 
 

Antes do Conselho de Classe Participativo acontecer, as turmas são convidadas a 

refletire avaliar a escola e suas ações ao longo do bimestre, assim como uma autoavaliação 

da turma. Éo Pré-Conselho. Tarefa de responsabilidade da equipe gestora (a escola não 

possui orientador educacional que, normalmente se encarrega desse trabalho), que faz os 

registros necessários, a partir do que foi apontado por cada turma, levando ao conhecimento 

do grupo no Conselho de Classe. 

O Conselho de Classe na perspectiva da avaliação formativa, segundo a legislação 

que rege sua organização no âmbito da Secretaria de Educação, deve ser organizado 

pautado como espaço de avaliação, planejamento, tomada de decisão, com soluções que 

corrijam os erros apresentados, sempre na perspectiva das aprendizagens. Por isso é 

importante que ele ganhe um caráter mais democrático, no sentido de abrir espaço de escuta 

e fala de todos(as) os(as) interessados(as). Com a implantação do 3º Ciclo e a criação dos 

relatórios que ganham mais importância que os resultados numéricos, o Conselho de Classe 

se modificou, adaptando-se a nova realidade da escola, cumprindo com seu papel formativo 

de maneira mais eficiência. Identifica com mais clareza o que os(as) estudantes aprenderam 
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e suas reais dificuldades. O relatório individual adotado passa a substituir o boletim emitido 

nas reuniões de pais, mães e responsáveis, ao final de cada bimestre. E, da mesma forma 

que o boletim, o relatório tambémé entregue ao final de cada bimestre aos responsáveis por 

cada estudante. 

 
 

6.2. Assembleias 
 

 

Figura 6 - Assembleia insttuída para resolução de um conflito durante os Jogos Interclasses. Tomada de 

decisão. 

 
As assembleias são constituídas a partir da demanda da escola. Geralmente elas 

acontecem para resolver conflitos que afetam a todos e tomar decisões importantes que, de 

alguma forma, altera a rotina da escola. É um fórum democrático, onde qualquer mudança 

e estratégia de solução são tomadas coletivamente, buscando o bem comum. O diálogo, as 

intervenções, as propostas de solução são registradas em ata com a assinatura dos 

participantes. 



  Construindo Saberes” - CEF08 2022  

69 

 

 

6.3. Conselho Escolar 

 
 

O Conselho Escolar tem como função principal garantir a participação efetiva de 

todosos segmentos da comunidade, nos âmbitos administrativo, financeiro e pedagógico. 

Contribui significativamente no processo de gestão democrática. É por meio dele que todos 

os setores participam de forma ativa sugerindo, opinando e acompanhamento o Projeto 

Pedagógico da escola. Tem função consultiva, deliberativa, normativa e fiscalizadora. 

 
 

6.4. As demais comissões 

 
 

Em consonância com as demandas da escola, criam-se grupos de trabalho visando 

organizar melhor as atividades propostas ao longo do ano, atendendo interesses e perfis 

diferentes, à medida que surgirem necessidades não contempladas pelas comissões já 

existentes. Podem ser criadas para tratar de assuntos pedagógicos, administrativos, 

serviços diversos, atividades voluntárias, organização de eventos. Amplia-se, assim, o 

envolvimento e a participação da comunidade na instituição de ensino, fortalecendo as 

relações. Esse foi um caminho encontrado também para referendar a gestão democrática, 

visto que, abre-se outros espaços de diálogos dentro da escola. A equipe gestora não 

trabalha sozinha, tão pouco toma decisões sem considerar a opinião do grupo. 

No início do ano letivo de 2019, realizou-se a primeira reunião com a participação 

dos(as)estudantes, com vistas a construção do regimento da escola, partindo da oficina de 

valores. Coma eleição dos valores, criou-se a CONSTITUIÇÃO DA FELICIDADE DO CEF08. 

Além disso, o novo Regimento Escolar foi criado a partir daí e da criação do Acordo 

de Convivência instituído no ano de 2016. Formou-se também a Comissão Mediadora de 

Conflitos e Comissão do Conselho Escolar (sem caráter decisório, mas com direito à voz nas 

reuniões do Conselho). Essa comissão é formanda por 5(cinco) estudantes de cada turma, 

reunidos quinzenalmente, com pautas diversas, de acordo com a agenda de interesses da 

escola e sua comunidade. 
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7. As experiências Pedagógicas na Pandemia 

 
 

7.1. A Expedição CEF08 

 
 

Um vírus e sua ciruculação mundial ocasionou uma pandemia, sentida por todos os 

cantos do planeta e o ano era 2020. Nossa escola, nossa comunidade escolar também 

isolada parecia viajar a bordo de um navio, nossa imensa Expedição CEF08, que viajou por 

mares desconhecido. Tantos desconhecidos, tantos desafios, quantas vidas à zelar. 

Nesta Expedição CEF08, não nos era permitido circular livremente e cada um dos 

tripulantes(diretores, coordenadores, professores, secretários, servidores) deveria 

permanecer em seu posto, sem contato com os outros tripulantes e até mesmo passageiros. 

Mas, todos os tripulantes empreenderam esforços imensos para que os passageiros 

continuassem esta viagem, fazendo contato através da tela de nossos celulares, tablets, 

computadores, apostilas impressas, recados, bilhetes, emails, ligações telefônicas, etc. 

Durante estes dois anos, de 2020 e 2021, aprendemos muito sobre resiliência, 

enfrentamento das dificuldades, lidar com muitas tecnologias, softwares e hardwares, 

metodologias ativas, convivência em longas videochamadas, encontros virtuais com horas 

marcadas, chats, microfones e aprendemos também saudade. 

Sim, ficamos experts na saudade que tínhamos dos pátios de nosso porto CEF08. 

Também desfrutamos da brisa, conforto, belas paisagens, momentos de tranquilidade 

quando conhecíamos as aventuras marcantes, vários lugares nas aulas e com os 

professores se unindo para fazer esse ou aquele conteúdo ter significado e importância em 

nossas vidas. Também tivemos visitas e experiências, mesmo que online/virtualmente, das 

muitas pessoas que apareciam, virtualmente, para conversar na nossa Expedição como os 

estudandes Lorena, Caio, e a Professora Juliana da Universidade de Brasília que nos 

fizeram dar muitas gargalhadas e escrever livremente pelos chats das nossas videoaulas 

sobre terror, amor e significâncias. 

Tivemos momentos de acolhimento, carinho, bem estar, saúde, planeta terra, ser vivo, 

alimentação, culturas e respeito por nós e pelo outro em todas as terças-feiras, nas tardes 

das Vivências para o Bem Viver, que deu ao nosso Navio Escola, que proporcionou à nossa 
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Expedição ser uma finalista do Prêmio Ibero-americano de Educação em Direitos Humanos 

Óscar Arnulfo Romero, na Categoria A. 

A pandemia se estendeu por um período de quase dois anos, que exigiu tanto de cada 

um de nós. E no mês de agosto do ano de 2021, a Expedição estava quase chegando ao 

fim e atracamos em terra firme, no nosso porto CEF08. Voltamos a conviver pelos 

corredores, salas, quadras e pátio e todos, tripulantes e passageiros, ainda precisávamos 

respeitar medidas de segurança, distanciamento, uso de máscaras faciais, álcool gel, dentre 

outras, para cuidarmos de nós mesmos e dos outros, pois o vírus e a pandemia não havia 

acabado. 

Em terra firme, sentimos uma grande euforia e todos os dias nosso olhar buscava, 

com a sensação hipnotizante, descobrir se era um ou outro amigo daqueles tempos de 

encontros virtuais. Finalmente nos (re)conhecemos e um grande sorriso sempre acontecia, 

embaixo da máscara. Nossos olhos ficaram felizes por estarmos vivos, por sabermos todos 

da nossa história. 

Vivemos esta grande aventura e dela temos hoje, em nossas práticas e vida, novas 

formas de ensinar e aprender, novos usos das tecnologias que permearão nossas vidas e o 

nosso fazer pedagógico. Temos oceanos de possibilidades pela frente e sabemos que 

podemos e aprendemos um pouco mais sobre navegar pela internet e visitar outros países, 

culturas, experiências, histórias e escolas pelo mundo todo, encontrar propósitos de fazer e 

acreditar nessa encantadora aventura de aprender a conviver, desenvolvendo vínculos de 

confiança dos estudantes com seus professores, gestores e todos que participam, direta ou 

indiretamente, de sua educação formal. Onde todos, até mais tímidos estudantes, se sintam 

confortáveis para falar sobre sua aprendizagem, suas dificuldades e anseios, exatamente 

porque vivenciamos isso na inesquecível Expedição CEF08, que foi um ambiente acolhedor, 

fortalecedor de relações, de pessoas e de seus sonhos. 
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7.2. Coordenação Pedagógica – Espaço Democratico de Formação, Estudo, 

Discussão, Organização e Tomada de Decisões. 

 
A coordenação pedagógica, está na “ação-reflexão-ação” das práticas, possibilitando 

a formação continuada, considerando o aspecto processual, em busca de garantir as 

aprendizagensdos(as) estudantes. 

Pensando na escola cidadã - onde o foco nas aprendizagens tornou-se gerenciador de 

todaa organização pedagógica - a escola precisa ser organizada de forma a aproveitar 

melhor esse tempo para o atendimento às dificuldades de aprendizagem, incluindo o 

contexto dos(as) estudantes com necessidades educacionais especiais. Exige maior 

envolvimento, tanto da equipegestora, q uanto da equipe pedagógica. O trabalho pedagógico 

processual está pautado nas seguintes ações (seguindo as orientações do Caderno de 

Diretrizes Pedagógicas para o Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens): 

➢ Organizar e acompanhar as professoras e os professores nas 

coordenações, por componente curricular, auxiliando na construção do 

Plano de Aula, objetivando que as disciplinas “conversem” mais entre si, 

modificando a falsa ideia de conhecimento fragmentado; 

➢ Organizar os roteiros de estudo, enquanto essa incumbência não é 

direcionada à(ao) estudante. 

➢ Dar o suporte técnico-pedagógico necessário ao planejamento das ações 

do Projeto Interventivo e do reagrupamento (interclasse e intraclasse); 

➢ Participar e atuar ativamente da formação continuada toda quarta-feira sob 

a responsabilidade da equipe gestora, enriquecendo o fazer pedagógico, 

através de encontros com temas partindo da necessidade do grupo, com 

foco nas aprendizagens. Esse espaço é reservado também para formação 

junto às equipes de Altas Habilidades/Superdotação e Sala de Recursos 

Generalista, visando um melhoracompanhamento dos(as) estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

O trabalho pedagógico, na perspectiva escolar em ciclos, necessita da atuação 

permanente da equipe pedagógica, no sentido de avaliar processualmente o que está 
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acontecendo nos espaços de aprendizagens, para garantir que todos avancem. Para isso 

encontros pedagógicos são realizados, baseados em quatro premissas: critérios avaliativos, 

feedback, autoavaliação, formação 

 
7.2.1 O papel do Coordenador Pedagógico 

 
 

A(O) coordenadora(o) tem papel preponderante, tendo em visto a importância do 

trabalho coletivo para que as ações propostas na Educação Escolar em Ciclos sejam 

efetivadas e os objetivos alcançados. A ela(e) cabe: 

➢ Viabilizar as tomadas de decisões, fruto das reuniões de formação, 

pela equipegestora. 

➢ Facilitar, dando condições para que o corpo docente tenha disponível todo 

o materiale recurso necessário para a realização das atividades propostas. 

➢ Acompanhar, nas coordenações por área, as atividades propostas pelo 

corpo docente,viabilizando suas ações. 

➢ Ouvir as demandas da equipe docente. 

➢ Viabilizar o compartilhamento de experiências exitosas entre o grupo. 

➢ Compartilhar com a equipe gestora o trabalho pedagógico desenvolvido 

nas coordenações e seus respectivos resultados. 

➢ É o elo entre professores(as) e Equipe Gestora. 
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8. SOBRE AS ESTUDANTES E OS ESTUDANTES DO CEF08 

 
 

Quanto às estudantes e aos estudantes na escola que queremos: 

 
 

➢ São únicos, irrepetíveis, assim como seu desenvolvimento. 

➢ Sua identidade pessoal, assim como sua história acadêmica, é considerada. 

➢ São estimuladas(os) na sua criatividade, iniciativa. Os valores construídos 

na escola. 

 

são relevantes nesse processo de desenvolvimento. 

➢ No ato educativo: considera-se a sua especificidade, suas características, 

sua cultura. 

➢ Desenvolve-se ações que valorizem e estimulem sua autonomia, 

protagonismo, assimcomo aele é dada a responsabilidade de compreender 

seus direitos e deveres, não só na escola, como fora dela, valorizando as 

relações interpessoais. 

➢ Suas competências e habilidades, ao longo da sua trajetória educativa, 

devem servir para seu desenvolvimento enquanto “Ser Cidadão”, 

valorizando seus talentos e interesses, sempre pautados no currículo e 

documentos oficiais. 

➢ Respeitam-se a singularidade, aspectos cognitivos diferenciados, em se 

tratando de estudantes com deficiência e dificuldades acentuadas de 

aprendizagem, estudantes com altas habilidades/Superdotação, 

considerando os aspectos legais da Educação Inclusiva. 

➢ A aprendizagem está pautada em conteúdos significativos, que levem cada 

estudante a conhecer o mundo e suas dimensões sociais, políticas, 

científicas, histórias, geográficas, linguísticas, artística, lógico-matemática. 

➢ A aprendizagem também está pautada na dimensão afetiva, emocional, visto 

que valores éticos, sociais e inclusivos são condutores das ações da escola. 

➢ A realidade do mundo faz parte da construção de cada conhecimento 

pautado no currículo e interligando conhecimentos. 
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9. PROGRAMAS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS 

 
 

Todos os programas e projetos convergem para o desenvolvimento da autonomia do 

corpo docente, além da responsabilidade com suas as aprendizagens. Os conteúdos estarão 

dialogando entre si, cumprindo o seu papel à frente do conhecimento científico e elaborado, 

porém possibilitando a reflexão crítica e a investigação em todos os seus processos. São 

eles: 

 
9.1. Roteiro de Estudo 

 
 

Já mencionado em tópicos anteriores, sua construção demanda um aprendizado 

coletivo de uma construção coletiva, que se adeque a realidade da escola e sua necessidade 

frente aos desafios educacionais que, muitas vezes “emperram os projetos específicos 

porque as demandasexternas são muitas. Mesmo assim, a escola já tem seus primeiros 

roteiros construídos. Foram formulados pela equipe docente, a fim de preparar aos poucos 

o corpo discente nesse grande desafio de construção do conhecimento. 

 
9.1.1. Os objetivos das aprendizagens o papel da tutora e do tutor na 

elaboração econstrução dos roteiros 

 
O acompanhamento das atividades do roteiro é feito pela professora tutora ou pelo 

professor tutor. A escolha é ser feita, respeitando o processo democrático, pela turma. Pode 

ser realizada nos moldes da escolha da professora ou do professor conselheiro(a). À medida 

que cada estudante for se apropriando dessa construção de forma independente, a tutora 

ou o tutor nortearão seu trabalho a partir dessa construção, de acordo com o planejamento 

do dia, considerando o que está designado no roteiro. É ela ou ele quem organiza o tempo 

e acompanhatodo o processo de aprendizagem da estudante ou do estudante. 

➢ Elabora o projeto com seus tutorados. 

➢ Elabora os roteiros até que seus tutorados consigam a autonomia 

necessária para aconstrução dos mesmos. 
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➢ Orienta como a estudante ou o estudante deve fazer uma pesquisa, 

proporcionando caminhos e recursos para a realização de seus trabalhos 

e roteiros. 

➢ Orienta quanto aos referenciais teóricos que devem ser apresentados no 

produto final. 

➢ Corrige, acompanha, avalia com a colaboração da equipe especialista 

➢ Estimula o trabalho em equipe. 

➢ Faz as intervenções necessárias para o avanço das aprendizagens. 

➢ Valoriza a diversidade em todos os seus aspectos. 

➢ É capaz de mediar os possíveis conflitos que se apresentarem durante o 

processo. 

➢ Tem autonomia para cumprir esse papel antes da equipe gestora e pode 

solicitar seuauxílio se for necessário. 

➢ Tem autonomia para criar seus próprios dispositivos avaliativos que 

deverão ser compartilhados no grupo docente. 

➢ Preenche e encaminha a ficha de avaliação dos roteiros adotados pela 

escola. 

➢ Avalia e compartilha o produto final. 

 
 

9.2. Datas Comemorativas previstas pela Secretaria de Estado de 

Educação do DistritoFederal 

 
9.2.1. Consciência Negra 

 
 

O dia da Consciência Negra foi criado em 2003, através do Projeto Lei nº 10.639. A 

data escolhida, 20 de novembro, representa uma homenagem ao dia da morte do líder negro 

Zumbi dos Palmares que morreu nesse dia lutando pela liberdade do seu povo, contra a 

escravidão. Tem como proposta também, o ensino da história da Cultura Afro-brasileira e 

Africana dada a sua importância na formação de nossa sociedade. 
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Atualmente, o CEF08 tem a grande felicidade de que as relações étnico-raciais é um 

assunto que permeia todos os roteiros de aprendizagem, durante todo o ano letivo, com 

todos os anos escolares e o dia 20 de novembro se constitui como a culminância de um ano 

inteiro de discussões e trabalhos realizados. Especificamente nesse dia, a escola promove 

ações que trabalhem a cultura afro-brasileira, os valores morais, o respeito ao outro e a 

prevenção de atitudes discriminatórias. As atividades, com seus respectivos objetivos e 

ações previstas, são definidas nas coordenações pedagógicas. 

Em 2019, foi instituído sua ação no Sarau Literário, assim toda a escola “se veste” 

apropriadamente para destacar todas as atividades organizadas com o intuito de valorizar 

as manifestações culturais afro-brasileiras. Sua cominância dá-se em um jantar com a 

presença da comunidade, onde há exposição de todos os trabalhos organizados na escola. 

 
9.2.2. Circuito de Ciências 

 
 

Objetiva incentivar a(o) estudante a criar e ser um produtor de seus próprio 

conhecimento, despertando a curiosidade científica para que possa formular questões 

baseadas na sua realidade, buscando soluções para os problemas levantados por ela(e) 

mesma(o). São momentos de reflexão, observação e experimentação. Sob a supervisão de 

uma professora ou de um professor, realizado em data definida com toda a equipe no 

momento da organização do calendário da escola. O tema também é determinado nesta 

data. 

Os melhores são sempre inscritos no Circuito de Ciências da Coordenação Regional 

deEnsino de Sobradinho. 

 
9.2.3. Jogos Interclasses 

 
 

Considerando a importância da prática da atividade física no desenvolvimento das 

habilidades motoras, a escola promove anualmente os Jogos Interclasses. Visa também, 

promover a interação social e a disputa saudável, onde ganhar ou perder é parte da 

competição. As competições atendem os dois gêneros e são organizadas com a pela equipe 
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de Educação Física com a colaboração da Equipe Gestora e Equipe Pedagógica da escola. 

Faz parte do calendário anual da escola e a data é definida durante a organização do 

calendário anual. 

 
9.2.4. Laboratório de Informática 

 
 

O laboratório de informática tem utilização por estudantes e professores como mais 

um ambiente de aprendizagem. Visando viabilizar as atividades da Integral, o Laboratório de 

Informática é reservado também para as atividades programadas por seus monitores. 

 
 

9.2.5. Projeto TOCAR NA ESCOLA 

 
 

Diante de tanta violência que cerca o espaço escolar e o grande índice de 

agressividade constatado diariamente através de brigas e discussões por motivos banais, o 

CEF08 resolveu trazer para a escola um trabalho que envolve um programa de cultura de 

Toque a partir de vivências de amor, autocuidado e o aprendizado de outras linguagens 

corporais que também sãosignificativas para a transformação do ambiente em um lugar mais 

acolhedor e amoroso. É voltado também para as famílias. Contempla objetivos e princípios 

apresentados em capítulos anteriores. 

O Instituto Tocar é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

desde 2001 e atua há 20 anos em Brasília, disseminando a importância do Toque como 

medida preventiva. Foi criado com a missão de desenvolver projetos, programas e planos 

de ação nas áreas de assistência social, cultura, educação, saúde, meio ambiente. Sua 

ênfase está na garantiados direitos da criança e do adolescente e em proteção à família. Por 

isso seu trabalho começou nos abrigos atendendo crianças e adolescentes em situação de 

risco e abandono. Suas iniciativas estão pautadas no desenvolvimento psicossocial, 

valorização da vida e cultura da paz. Sua visãode futuro insere-se na construção de uma 

sociedade mais consciente do cuidado com o ser humano, suas relações interpessoais e 

intrapessoais, tão necessários no ambiente escolar. 
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Dessa forma, TOCAR NA ESCOLA é um projeto novo do Instituto Tocar 

fundamentado nos quatro Pilares da Unesco. Dentre as atividades propostas estão a 

sensibilização por meio de palestras vivenciais e Práticas Integrativas voltadas para o bem- 

estar: reflexologia podal, yoga, shantala, meditação, entre outras, com o propósito de trazer 

o indivíduo para seu estado de presença e cuidado consigo e com o outro, minimizando às 

agressões presentes na escola e no ambiente familiar. Esse espaço mais amoroso na 

escola, na família, assim como o cuidado e atenção com o seu próprio bem-estar, visa 

propiciar um ambiente mais acolhedor no CEF08, tão necessário para a aprendizagem. É 

uma proposta de conscientização para adolescentes, pais e educadores do Ensino 

Fundamental. Em princípio, algumas ações são realizadas na Semana de Educação para a 

Vida. 

Em 2020, O projeto se constitui com novo formato após a aprovação do CDCA para 

implementação de outras ações na escola, que atenderá 120 adolescentes da escola com 

atendimento específico e oficinas com o propósito do protagonismo e do legado social. Antes 

de tudo, o autoconhecimento e o aprendizado do autocuidado. São ações que estarão se 

desenvolvendo na escola durante todo o ano letivo com a culminância de um projeto 

elaborado pelas(os) adolescentes envolvidas(os) que tenha como proposta a melhoria da 

comuidade onde residem. O projeto será desenvolvido e acompanhado pelo Instituto Tocar 

com uma equipe formada por psicólogos e educadores, sob a supervisão da Terapeuta e 

Psicóloga Regina Almeida, criadora e fundadora do Instituto Tocar. 

 

 
9.2.6. Grafite OPEN - Estimulando talentos - superação, conquista, 

autonomia,criatividade, sentimento de pertencimento. 

 
A grafitagem foi a estratégia encontrada pela escola para recuperar os muros e 

espaços escolares pichados. É também uma proposta de trabalho com o objetivo de incluir 

estudantes que, além de pichar a escola, estavam com rendimento insatisfatório e 

infrequência nas aulas. O GRAFITE OPEN foi a alternativa encontrada pela equipe gestora 

para que esses(as) estudantes compreendessem a diferença entre a pichação e a arte do 

grafite. A arte do grafite foi, então, inserida como espaço de voz, criatividade e 
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expressividade, estimulando os vários talentos que existem no ambiente do CEF08. Através 

dele a escola tem também sensibilizado os(as) estudantes quanto a preservação do 

patrimônio público e seu sentimento de pertencimentoa esse espaço que é dele em primeiro 

lugar. Em 2022 serão feitos novos grafites em todo o muro externo da escola. 

 
GRAFITE OPEN – No muro interno à escola 
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Futuro espaço para o novo GRAFITE OPEN – muros externos da escola 

 

 
 

9.2.7. Educação Integral 

 
 

A Escola Integral está prevista em legislação, através da Constituição Federal, nos 

artigos 205, 206 e 227; no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 9089/1990); na Lei 
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deDiretrizes e Bases (Lei nº 9394/1996), nos artigos 34 e 87; no Plano Nacional de Educação 

(Leinº 10.179/01) e no Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico 

e de Valorização do Magistério (Lei nº 11.494/2007). São atividades e apoio à 

aprendizagem de Português e Matemática (reforço). 

 
9.2.8. A Constituição da Felicidade do CEF08 e o Dia D – Dia de 

melhorar o ambiente escolar. 

 
Foi criada em 2019, no início do ano letivo, após a reunião com grupo de estudantes 

que estavam discutindo com a Equipe Gestora sobre a convivência pacífica na escola e os 

valores para a elaboração do Regimento Interno. Como resultado dessa discussão surgiu A 

CONSTITUIÇÃO DA FELICIDADE DO CEF08 e várias ações foram realizadas pelas(os) 

estudantes no sentido de fazer colegas refletirem sobre os cuidados com o ambiente, 

consigo mesmo e com o outro. 

No retorno ao ensino presencial e, ainda no início do ano letivo de 2022, o que todos 

vimos foram notícias, diariamente, sobre violência nas escolas e, neste contexto, se faz 

necessário que a escola promova atividades e projetos que visem equilibrar e estruturar as 

relações humanas com a comunidade que atende, criando uma relação vincular positiva com 

todos os segmentos da comunidade escolar. 

Para dar início a estas ações, aconteceu o Dia D, no dia 30 de abril de 2022, um dia 

muito especial de escola e famílias juntas para um momento de reflexão para e para 

encontrar soluções para os problemas e para que o CEF08 seja uma escola DE PAZ, PARA 

A PAZ, onde os conflitos sejam resolvidos com o diálogo e construção coletiva, base para a 

DEMOCRACIA. Todos estarem juntos, presencialmente, apontou para dois grandes 

desafios: 

• retomar os estudos e diminuir os prejuízos na aprendizagem; 

• resolver, pacificamente, os conflitos também resultantes do isolamento pelo 

Covid-19. 
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Foram apresentados quatro situações-problemas acontecidas no CEF08, com dados 

fictícios para preservar as pessoas envolvidas. A intenção foi refletir e propor soluções para 

os problemas. As situações envolveram as relações entre: 

• estudante e estudante; 

• estudante e professor; 

• professor e professor; 

• e demais conflitos. 

Ao final do encontro, foi construído, por todos – família e escola, o Acordo de 

Convivência, um documento semelhante foi construído com os estudantes, na escola, 

precisando apenas de uma atualização e novo compromisso de todos, para tornar nosso 

ambiente escolar mais pacífico, respeitoso e acolhedor. 

O CEF08 acredita que todos, comunidade escolar, precisamos construir nosso ideal 

de felicidade, de paz e convivência. Para circulação nas redes sociais, foram construídos um 

flyer – contendo os acordos de convivência construídos pelos estudantes e pelas famílias, 

bem como um vídeo, cujo a música tema é “Paciência”, de Lenine e Dudu Falcão. 
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JUNTOS SOMOS MELHORES!!!!!! 
 

Figura 15 - Assembleia para aprovação da constituição da Felicidade do CEF08 
 

SANÇÕES 

CAUSA EFEITO 

Pichação Limpeza 

Chegar atrasado Explicar-se à direção 

Brigar Conversar com a direção/Suspensão 

Guerrinha com lanche Colocar os alunos para limpar 

Não usar o uniforme Conversar com pais ou responsáveis 

Pegar ou quebrar o material do outro Devolver ou repor ao colega 

Não entregar ou não fazer os deveres Conversar com pais ou responsáveis 
(reincidência) 

Imagem da construção dos acordos e das ações para a criação da Constituição da Felicidade: 

Figura 16 
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10. O CEF08 OU INCLUSIVO 

 
 

10.1. Atendimento Educacional Especializado 

 
 

10.1.1. Sala de Recursos Generalista 

 
 

No que diz respeito à Educação Especial, o CEF08, em seu Projeto Pedagógico, 

garante a oferta do atendimento educacional especializado com recursos e condições 

especiais considerando as especificidades de cada estudante, flexibilizando essa 

organização, que deverá acontecer individualmente ou em pequenos grupos, conforme 

especificado em seu projeto e em consonância com a legislação vigente e os documentos 

oficiais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e do Ministério da 

Educação. 

De acordo com o MEC/SEESP/SEB (1998), as adaptações curriculares necessárias 

ao atendimento de qualidade, realiza-se em três níveis (Currículo em Movimento – Educação 

Especial, p. 23): 

➢ Adaptações relativas ao projeto pedagógico (currículo escolar) – foco na 

organização escolar e serviços de apoio (individual e em sala de aula). 

➢ Adaptações relativas ao currículo de classe - atividades elaboradas para a sala 

deAula. 

➢ Adaptações individualizadas de currículo – foco na atuação do professor 

quanto aoatendimento a cada estudante. 

 
O que deve nortear o trabalho pedagógico de uma escola inclusiva, em especial, 

quanto aos estudantes com necessidades especiais, é acreditar na sua capacidade de 

aprender, independentemente de suas características ou dificuldades de aprendizagem. A 

escola deve estardisponível para “o novo”, fazer novas descobertas e “experenciar” outras 

maneiras de ensinar, pensando em outras possibilidades para aprender. Adiantando aqui 

apenas os aspectos gerais da nova Sala de Recursos, que está organizada na perspectiva 

da Metodologia Ativa, formando a Sala de Recursos Maker: “Aprender Fazendo”. O 
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objetivo principal desse novo movimento é fazer com que o espaço da Sala de Recursos 

seja um “elemento vivo e rico” do saber, fazer e aprender, estimulando todas as áreas do 

cérebro para que os(as) estudantes com deficiência tenhas mais possibilidades para 

aprender, diante de tantas dificuldades que são fortalecidas, pelo senso comum. 

Esclarecendo ainda, que tudo que está sendo proposto no projeto está em 

consonância com os documentos oficiais da Secretaria de Educação. A saber: 

➢ proporcionar à estudante e ao estudante o conhecimento de seu corpo, 

levando-o a usá-lo como instrumento de expressão consciente, na busca de 

sua independência e na satisfação de suas necessidades; 

➢ mediar ações junto ao profissional de Educação Física do Centro de Ensino 

Especial para orientar o professor regente quanto às atividades que devem ser 

desenvolvidas no aspecto motor; 

➢ operacionalizar as complementações curriculares específicas necessárias à 

educação de estudantes com deficiência física, no que se refere ao manejo de 

materiais adaptados 

➢ e à escrita alternativa, quando necessário; às vivências de mobilidade e de 

acesso aos espaços da instituição educacional e às atividades da vida diária 

que envolvam a rotina escolar, dentre outras; 

➢ mediar ações junto ao profissional de área médica para orientar os estudantes 

para a adaptação ao uso de próteses de membro superior ou inferior; 

➢ introduzir o estudante no aprendizado da informática acessível, identificando o 

melhor recurso da tecnologia assistiva que atenda às suas necessidades, 

considerando a sua habilidade física e sensorial atual, bem como capacitá-lo 

para o uso independente do computador; 

➢ garantir o suprimento de material específico de comunicação aumentativa e 

alternativa (pranchas, cartões de comunicação, vocalizadores, dentre outros) 

que atendam à necessidade comunicativa do estudante no espaço escolar; 

➢ adaptar material pedagógico (jogos, livros de histórias) com a simbologia 

gráfica e construir pranchas de comunicação temáticas para cada atividade, 
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com o objetivo de proporcionar a apropriação e o aprendizado do uso do 

recurso de comunicação e a ampliação de vocabulário de símbolos gráficos; 

➢ identificar o melhor recurso de tecnologia assistiva que atenda às 

necessidades dos estudantes, de acordo com sua habilidade física e sensorial 

atual e que promova sua aprendizagem por meio da informática acessível; 

➢ habilitar os estudantes para o uso de “softwares” específicos de comunicação 

aumentativa e alternativa, utilizando o computador como ferramenta de voz, a 

fim de lhes proporcionar expressão comunicativa; ampliar o repertório 

comunicativo do estudante, por meio de atividades curriculares e de vida diária; 

➢ fundamentar o trabalho na adaptação do ambiente por meio de sua 

organização, facilitando a compreensão da criança em relação à sala de aula; 

➢ orientar os professores regentes para organizar contexto educativo que 

favoreça a atenção e a concentração dos estudantes nas atividades 

desenvolvidas em sala de aula, observando os seguintes cuidados: sentá-los 

na primeira fila, falar seu nome váriasvezes durante a aula e verificar seus, 

cadernos para certificar-se de que estão executando as tarefas; organizar os 

materiais que serão utilizados, para que o estudante compreenda o que 

necessita fazer; organizar uma rotina diária previsível e adequada para cada 

estudante; 

➢ identificar a sala de recursos de modo que o estudante possa se dirigir sozinho 

ao local de atendimento; 

➢ começar com tarefas curtas e utilizar-se de pouco material, para, 

gradativamente, proceder ao aumento de sua complexidade, de modo a 

proporcionar a necessária segurança emocional; 

➢ identificar a existência de fatores desencadeantes de problemas de 

comportamento; e 

➢ incentivar a comunicação do estudante, colocando à sua disposição 

mecanismos que lhe possibilitem pedir o auxílio que necessitar. 
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Considerando os objetivos e a proposta pedagógica do CEF08, o atendimento 

educacional especializado está pautado nas características apresentadas pelo(a) estudante, 

seu desempenho nas aulas, bem como as observações feitas pelo copo docente, 

considerando suas dificuldades de aprendizagem. Esse atendimento não está condicionado 

a laudo médico e sim à sua necessidade pedagógica. Assim, qualquer estudante que 

apresentar dificuldade acentuada na leitura, escrita, raciocínio lógico, habilidades motoras e, 

por decisão da equipe pedagógica terá garantido esse atendimento. Considerando ainda o 

que diz os documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: 

A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, fundamenta-se em 

princípios de equidade, de direito à dignidade humana, na educabilidade de todos os seres 

humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar em 

decorrência de suas especificidades, no direito à igualdade de oportunidades educacionais, 

à liberdade de aprender e de expressar-se,e no direito de ser diferente. Essa modalidade de 

educação deve estar apoiada em políticas públicas educacionais reconhecedoras da 

diferença e da necessidade de condições distintas para a efetivação do processo de ensino- 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

A Constituição Federal de 1988 veio legitimar a oferta de atendimento educacional 

especializado a estudantes com necessidades educacionais especiais, indicando que o 

mesmo deveria ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino, e estabelece a 

Educação Especial como modalidade de educação escolar obrigatória e gratuita. Em seu 

artigo 205, garante o direito de todos à educação, visando ao “pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. No 

artigo 206, inciso I, prevê a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, 

e, finalmente, em seu artigo 208, inciso V, estabelece que o “dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de acesso a níveis mais elevados de ensino, 

de pesquisa e de criação artística,segundo a capacidade de cada um”. 

Garantir o direito às aprendizagens em igualdade de condições, considerando as 

especificidades do(a) estudante, requer da escola uma organização pedagógica de mais 
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autonomia no sentido de atender com qualidade e ética a particularidade de cada um/cada 

uma, garantindo-lhe sua cidadania plena. 

Portanto, o profissional de Educação Especial envolvido com o atendimento de 

estudantes em salas de recursos, para garantir o desenvolvimento curricular, deverá também 

subsidiar atividades pedagógicas de unidades escolares a partir de atividades de formação, 

orientando professores e coordenadores pedagógicos, no que se refere ao processo de 

ensinar eaprender em uma perspectiva inclusiva para efetivação de uma prática profissional 

formal inclusiva, flexibilizando o currículo e desenvolvendo avaliações para a diversidade (de 

acordo com a proposta que considera níveis de desenvolvimento e áreas cognitiva e socio 

afetivas de desenvolvimento). Nesta direção, há grande expectativa em torno da prática 

inclusiva; sobretudo, há premência de atitudes e de ações pessoais e coletivas para a real 

inclusão de todosos estudantes – independentemente de seu talento, deficiência, origem 

socioeconômica ou cultural – em salas de aula provedoras, em que as necessidades desses 

alunos sejam satisfeitas(STAINBACK; STAINBACK, 1999). 

Para que suas ações sejam garantidas e com a qualidade que necessita, a SALA DE 

RECURSOS GENERALISTA tem, em sua organização pedagógica, tempo de 

planejamento/coordenação na própria instituição de ensino; espaço de coordenação com 

os(as) professores regentes; autonomia para trabalhar a formação com o corpo docente 

(necessária paraum atendimento de qualidade na sala de aula). Esse espaço na escola é 

fundamental para proporcionar o avanço das aprendizagens desses(as) estudantes. 

Muitas ações foram realizadas em 2018, 2019 (incluindo os momentos de formação 

na Coordenação Coletiva) e outras estão à caminho no sentido de potencializar as 

aprendizagens desses estudantes e garantir avanços cognitivos que sejam significativos 

para seu progresso e sua vida: 
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Figura 18 - Encontro de formação com a equipe docente do CEF08 e a presença da psicóloga Joanicele 

compartilhando seu conhecimento e experiência sobre AUTISMO. 

 

10.2 Projeto Movimento o Cérebro para Semana de Educação para a Vida em 2018 
 

 

Figura 19 – representação do projeto 
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Figura 20 – aplicação do jogo palito de fosforo. 
 

 

Figura 21 - Tangram 

 

Figura 22 – jogo das letras 
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Figura 23 - dobraduras 
 

 

Figura 24 – Quebra cabeça 

Projeto da Sala de Recursos Generalista – Sala de Recursos Maker -\sala-maker- 

base1.mp4 

Participação da Sala de Recursos Generalista na Virada Pedagógica - 

..\MOVIMENTANDO O CEREBRO - Percursos 2018.mp4 

Atividade do Roteiro de Estudo Inclusivo sobre acessibilidade, 2019 

file:///C:/Users/NOTECEF082/Desktop/sala-maker-base1.mp4
file:///C:/Users/NOTECEF082/Desktop/sala-maker-base1.mp4
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Figura 25 -alunos aplicando o roteiro de estudo (pratica) 

 

 
Estudando o ambiente e os lixões da cidade de Sobradinho, 2019 

Figura 26 – visita ao lixão no Morro do Sanção Sobradinho. 

 

Figura 27 – visita ao lixão Morro do Sanção. 
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10.3. Sala de Recursos Altas Habilidades - Equipe do Atendimento  Educacional 

Especializado Altas Habilidades/Superdotação 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Centro de Ensino Fundamental 08 de Sobradinho 

Endereço: AR03 Lote 04 Área Especial 02 

Bairro: Sobradinho II - Distrito Federal. 

Localização: Área Urbana 

Equipe do AEE Altas Habilidades/ Superdotação: 

• Professora Itinerante: Ana Cristina Alemar 

• Psicóloga: (sem profissional até o momento) 

• Professores: 

▪ Área Acadêmica Exatas: Alexandre David Zeitune 

▪ Área Acadêmica Séries Iniciais: Lucy Mary Rocha Bispo 

▪ Área Acadêmica Linguagem: Rachel Souza Rabelo 

▪ Talento Artes Visuais: Leandro Monteiro 

▪ Talento Artes Visuais: Josias Martins 

▪ Talento Artes Cênicas: Gelia Pacheco 

▪ Talento Música: André Felipe Arraes 

 
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, uma das primeiras no 

atendimento ao aluno superdotado, tem reconhecido a importância deste atendimento desde 

1976. Dessa forma, o presente instrumento visa traçar as diretrizes para a organização do 

atendimento especializado no Distrito Federal com vistas a fornecer subsídios aos 

educadores que no exercício de suas funções, necessitam planejar e executar atividades na 

área da Superdotação/talento. 
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Este documento do Atendimento Educacional Especializado da Sala de Recurso de 

Altas Habilidade/Superdotação de Sobradinho que tem como finalidade elencar, perfil e 

atribuição dos profissionais envolvidos, objetivos, estratégias, recursos para o atendimento 

dos alunos, numa perspectiva da qualidade do processo de enriquecimento curricular para 

o ano de 2022. Este documento é a base para a reflexão e construção coletiva de uma 

Proposta de Trabalho que fundamentará as ações desta Sala de Recursos, tendo como foco 

principal o aluno com Altas Habilidades/Superdotação. 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
 

A diretriz, baseada no artigo 59 da LDB/96, afirma que é necessário assegurar 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização, específicos para 

atender às necessidades dos educandos portadores de necessidades especiais, no 

caso, os de Altas Habilidades/Superdotação. Neste sentido faz-se necessário que os 

professores e as escolas estejam convencidos da necessidade do atendimento em Sala de 

Recursos, respaldada nos seguintes pressupostos legais: 

➢ Declaração de Salamanca e Enquadramento da Ação na área das 

Necessidades 

➢ Educativas Especiais (1.994); 

➢ Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB(Lei 9394/96) Artigos nº 

58 a 60; 

➢ Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares – 

Estratégias para educação de alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais – 1.998; 

➢ Plano Nacional da Educação (Lei 10172/01); Resolução nº 2 do 

Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica – 

11/09/01; 

➢ Parecer nº 17/01 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Básica – 03/07/01; 
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➢ Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica do 

Ministério da Educação – 2002. 

➢ Orientação Pedagógica da Educação Especial – publicação SEE/DF. 

Em função desse contexto e partindo da obrigatoriedade dos sistemas de ensino de 

organizar os espaços, recursos e serviços que compõem o atendimento educacional 

especializado, o que, no caso dos programas de atendimento a alunos com Altas 

Habilidades, deve acontecer em salas de recursos. 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
 

A Educação Especial obedece aos mesmos princípios da Educação Geral e deve ser 

iniciada no momento em que atrasos ou alterações no desenvolvimento global da criança 

são identificados. A Educação Especial deve ser continuada ao longo da vida do indivíduo, 

valorizando e oferecendo todos os meios para desenvolver ao máximo suas potencialidades. 

O atendimento ao aluno com Altas Habilidades está fundamentado e amparado pelos 

seguintes documentos: 

➢ A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a educação para todos, 

quaisquer que sejam suas origens ou condições sociais. 

➢ A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 208, assegura 

acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um. A LDB promulgada em 1.996, em seu artigo 

9º, faz referência à necessidade de atendimento especial não somente aos alunos 

com deficiências físicas e mentais, mas também ao indivíduo com habilidade 

superior, a partir da seguinte especificação: “Os alunos que apresentarem 

deficiências físicas ou mentais, os que se encontrarem em atraso considerável 

quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento 

especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de 

Educação”. 
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➢ Resolução 01/2005 – CEDF, estabelece normas para o Sistema de Ensino do 

Distrito Federal, em observância às disposições da Lei nº 9394/96, de dezembro 

de 1.996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

➢ Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – 

MEC/SEESP, 2.001 (pag.43-45) – Entende-se que todo e qualquer aluno pode 

apresentar, ao longo de sua aprendizagem, alguma necessidade especial, 

temporária ou permanente. Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 

limitações no processo de desenvolvimento, aquelas não vinculadas a uma causa 

orgânica específicas ou relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 

deficiências; dificuldades de comunicação e sinalização e Altas 

Habilidades/Superdotação. 

 
Além disso, alguns Pareceres do Conselho Federal de Educação artigos nº 255/72 

dispõem sobre os direitos e atendimento para o portador de Altas Habilidades/superdotado, 

a saber. 

➢ Parecer 681/73 de 7 de maio de 1.973 – “Oportunamente este Conselho fixará 

o conceito e as formas de apurar o superdotado, a partir do que baixariam os 

Conselhos de Educação, as normas sobre a matéria para os seus sistemas 

estaduais de ensino”. 

➢ Parecer 711/87 de 2 de setembro de 1.987 – Estabelece ações de atendimento 

ao superdotado, propondo: 

o Conceito e formas de apurar a Superdotação; Descentralização de 

competência para declarar a Superdotação; Procedimento de 

identificação – Modalidades de atendimento; Formação de Recursos 

Humanos; Estudos e pesquisas; Constituição da Coordenadoria 

Nacional; Envolvimento das Secretarias e Conselhos de Educação 

o Declaração Mundial “Educação para Todos” e Declaração de Nova Delhi 

de 1.993 que reafirmam o compromisso em nível internacional com o 

desenvolvimento humano e compromisso internacional de oferecer a 
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todos, sem discriminação e com ética e equidade uma educação de 

qualidade. 

o Lei nº 2.352, de 26 de abril de 1.999, do Distrito Federal – dispõe sobre 

o atendimento a alunos com Altas Habilidades. 

 
CONCEITUAÇÃO 

 
 

A heterogeneidade desse grupo de indivíduos apresenta-se como um desafio à 

definição de parâmetros precisos que determinem um conceito único de altas 

habilidades/superdotação. O que na prática ocorre é a construção desses parâmetros a partir 

dos referenciais teóricos adotados para o atendimento educacional especializado ofertado 

pelos diversos sistemas de ensino (ALENCAR; FLEITH, 2001). 

De acordo com o referencial teórico adotado pela Secretaria de Estado de Educação 

na definição de superdotação, denominado Modelo dos Três Anéis, proposto por Renzulli 

(1978, 1986, 1988), a visão de superdotação ocorre como resultado da interação de três 

fatores: habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. Esse modelo 

vem ao encontro das diretrizes para a educação do superdotado e talentoso recomendadas 

pelo Ministério da Educação e Desporto (FLEITH, 2001). 

O primeiro anel, habilidade acima da media, envolve tanto habilidades gerais (como 

facilidade no processamento de informações, capacidade de pensamento espacial e de 

emitir respostas apropriadas a novas situações, memória e fluência de palavras), quanto 

habilidades o Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Especial considera 

estudantes com altas habilidades/superdotação aqueles que demonstram potencial elevado 

em qualquer uma das seguintes áreas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade 

e artes, isoladas ou combinadas, além de potencial criativo, envolvimento na aprendizagem 

e na realização de tarefas em áreas de seu interesse 32 específicas (que consistem na 

capacidade de adquirir conhecimento e habilidade para atuar em uma ou mais atividades de 

uma área específica, como português, física, escultura e fotografia, por exemplo). 

O segundo anel, envolvimento com a tarefa, refere-se ao grau de motivação envolvido 

na execução da atividade ou na resolução de um problema. Dessa forma, o indivíduo pode 

ser descrito como perseverante, dedicado, autoconfiante, esforçado e trabalhador. 
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O terceiro anel, criatividade, diz respeito à fluência, à flexibilidade e à originalidade de 

pensamento, abertura a novas experiências, curiosidade, sensibilidade a detalhes e 

ausência de medo em correr riscos. De acordo com a Orientação Pedagógica do Ensino 

Especial, da SEEDF, sobre as Salas de Recursos – Atendimento Educacional Especializado, 

o atendimento educacional especializado realizado nas salas de recursos é definido nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (CNE/CEB, 

2001) como um serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que 

suplementa (no caso de estudantes com altas habilidades/ superdotação) e complementa 

(para os estudantes com deficiência e TGD) as orientações curriculares desenvolvidas em 

classes comuns em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. 

A organização funcional das salas de recursos da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal obedece a dois modelos básicos: salas de recursos generalistas e salas 

de recursos específicas. Nas salas generalistas, são atendidos, individualmente ou em 

grupos, estudantes com deficiência intelectual/mental, deficiência física, deficiência múltipla 

e transtorno global do desenvolvimento. Os tipos de salas de recursos específicas são três: 

sala de recursos para deficientes auditivos, sala de recursos para deficientes visuais e para 

estudantes com altas habilidades/superdotação. 

Os alunos, deste atendimento, em sua maioria, são de Sobradinho I, Sobradinho II, 

condomínios dos arredores, da Vila Rabelo I e Vila Rabelo II, tendo também alunos de áreas 

rurais próximas à escola e tem atendimento no contraturno do ensino regular, uma vez por 

semana. 

 
OBJETIVOS 

 
 

A sala de recursos de Altas Habilidades de Sobradinho tem como objetivos: 

 
 

Objetivo geral: 

➢ O atendimento na Sala de Recursos de Altas Habilidades/Superdotação de 

Sobradinho tem como objetivo maior propiciar o desenvolvimento das Habilidades e dos 
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Talentos de modo que favoreça o desenvolvimento global dos alunos para que possam 

contribuir, qualitativamente, com a sociedade e com a própria qualidade de vida. 

 
Objetivos específicos: 

➢ Disseminar a área de Superdotação e combater os mitos e falácias; 

➢ Identificar talentos acadêmicos, artísticos, de criatividade, lideranças e outros; 

➢ Propiciar o desenvolvimento das Habilidades e dos talentos dos alunos com 

alto potencial por meio do enriquecimento curricular; 

➢ Proporcionar atividades de enriquecimento aos alunos com Altas Habilidades, 

oferecendo melhores oportunidades que atendam ao perfil de cada educando, 

bem como ao seu ritmo de desenvolvimento e aprendizagem; 

➢ Ampliar experiências nas áreas diversas, desenvolvendo hábitos de estudo, 

pesquisa e trabalho; 

➢ Incentivar e favorecer o desenvolvimento do auto-conceito, o ajustamento 

pessoal, emocional e o desenvolvimento social. 

➢ Estimular situações de aprendizagem que resulte em maior produtividade e 

criatividade, possibilitando a expansão dos interesses. 

➢ Investigar problemas reais, usando metodologias adequadas à área de 

conhecimento de interesse dos alunos. 

 
PERFIL E ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS 

 
 

O atendimento às necessidades educacionais dos alunos de Altas 

Habilidades/Superdotação sugere, portanto, o conhecimento de alguns conceitos, 

características e encaminhamentos pedagógicos possíveis a esse aluno para que ele tenha 

seus interesses e estilos de aprendizagem respeitados e contemplados. Os objetivos das 

propostas de atendimento especializado em sala de recursos têm em vista ampliar e 

diversificar os conhecimentos que despertam curiosidade e interesses nos alunos, promover 

a integração social entre seus pares, estimular o pensamento produtivo, desenvolver 

potencialidades e habilidades específicas, propiciar experiências de resolução de 
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problemas, formulação de hipóteses e promover o ajustamento de diferentes áreas de 

desenvolvimento. 

Para desenvolver esse trabalho é fundamental para o encaminhamento de uma gama 

de atividades diferenciadas que considerem as habilidades dos educandos. Para a autora 

Guenther (2000, p.20) o papel do educador é o de encaminhar o desenvolvimento de 

pessoas e encontrar a melhor e a mais apropriada forma de prover a cada um aquilo de que 

ele necessita para se tornar o melhor ser humano que pode vir a ser. Isso requer um trabalho 

pedagógico voltado para a perspectiva de uma aprendizagem ativa e dinâmica. 

 
PROFESSOR ITINERANTE: 

 
 

O Professor Itinerante é o responsável pela articulação da área de Altas Habilidades 

e Superdotação junto à coordenação de Ensino Especial da área, às Salas de Recursos, às 

escolas e à respectiva CRE. Esse professor dará o suporte necessário ao trabalho em sala 

da aula, suprindo alguns aspectos de ordem pedagógica e administrativa, tais como: coleta 

de dados sobre o atendimento, encaminhamento de alunos, entrega de material, repasse de 

informações, preenchimento de fichas, sensibilização e orientação aos professores do 

ensino regular e a verificação das condições e disponibilidade de recursos, bem como, os 

subsídios e a preparação de alternativas que contribuam para a melhoria da qualidade do 

atendimento. A lotação desse profissional será na escola onde se localizam as salas de 

recursos e tem como atribuição: 

➢ realizar atendimento educacional especializado aos estudantes com Altas 

Habilidades/superdotação em suas respectivas instituições educacionais de 

origem, desenvolvendo oficinas ou atividades similares que favoreçam o seu 

processo de identificação, de encaminhamento ao Atendimento Educacional 

Especializado ao Estudante Superdotado e de adaptação ao ritmo de 

aprendizagem nas classes comuns, sobretudo na(s) área(s) de alto potencial; 

➢ realizar atendimento educacional especializado aos estudantes com Altas 

Habilidades/superdotação nas instituições educacionais de origem, 

desenvolvendo oficinas ou atividades similares que favoreçam o seu processo de 
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identificação, de encaminhamento ao Atendimento Educacional Especializado ao 

Estudante e de adaptação ao ritmo de aprendizagem nas classes comuns, 

sobretudo na(s) área(s) de alto potencial; 

➢ articular com a equipe dos Serviços de Orientação Educacional e das Equipes 

Especializadas de Apoio à Aprendizagem para definir estratégias pedagógicas de 

suporte ao estudante, à família e ao professor, quando necessário; 

➢ apoiar e acompanhar pedagogicamente os professores das classes especiais; 

➢ orientar familiares e estudante, quando solicitado; 

➢ participar de conselho de classe, de estudos de caso de estudantes para efeito de 

avaliação, de remoção, de promoção e de intervenção pedagógica; 

➢ participar de reuniões de coordenação pedagógica nas instituições educacionais 

da área de abrangência de sua atuação, para orientar e apoiar os professores 

regentes das classes comuns e das classes especiais; 

➢ orientar a direção da instituição educacional quanto à organização das turmas; 

➢ apoiar a formação continuada dos professores das classes comuns e do serviço 

de apoio especializado; 

➢ apoiar a instituição educacional nas ações de orientação e de preparação para 

acolhimento do estudante com necessidades educacionais especiais no contexto 

escolar; 

➢ articular com os professores de sala de recursos a viabilização de outros 

atendimentos especializados necessários ao processo educacional do estudante 

com necessidades educacionais especiais. 

 
PROFESSOR DE SALA DE RECURSOS 

 
 

O professor da Sala de Recursos deverá possuir espírito investigador e dinâmico, a 

fim de poder desenvolver atividades do domínio no qual tem formação e atividades afins, 

visando manter o aluno sempre aprendendo e se atualizando, visto que a área da 

Superdotação é uma área extremamente desafiadora, que exige esforços e espírito 

investigativo. 
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O professor em Sala de Recursos atuará com alunos já diagnosticados como 

superdotados e alunos indicados para observação. Sendo assim, as atividades propostas 

serão fundamentadas no Modelo Triádico de Enriquecimento de Joseph Renzulli. 

As atribuições do Professor/Tutor da Sala de Recursos – AEE AHSD tem sua 

descrição, na íntegra, de acordo com a Orientação Pedagógica da SEE/DF, documento 

oficial norteador da Educação Especial na SEE/DF, são atribuições Comuns de Todos os 

Profissionais de Salas de Recursos: 

➢ atuar como docente nas atividades de complementação ou de suplementação 

curricular específica; 

➢ atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição 

de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com 

deficiência, TGD ou altas habilidades/superdotação ao currículo e a sua 

interação no grupo; 

➢ promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as atividades 

da instituição educacional; 

➢ orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo 

educacional; 

➢ informar à comunidade escolar acerca da legislação e das normas, 

educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional; 

➢ participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das 

necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado 

necessário para o estudante; 

➢ preparar material específico para o uso dos estudantes na sala comum e na 

sala de recursos; 

➢ orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possa ser utilizado 

pelos estudantes nas classes comuns do ensino regular; 

➢ indicar e orientar o uso de equipamentos e de materiais específicos, bem como 

de outros recursos existentes na família e na comunidade e articular, com 

gestores e com professores, para que a proposta pedagógica da instituição 
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educacional seja organizada coletivamente em prol de uma educação 

inclusiva; 

➢ responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das 

adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante 

com necessidade educacional especial; 

➢ realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais: 

atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, 

dentre outros; 

➢ fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de levá-los a ter condições de 

decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades e 

motivações; 

➢ propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais, valorizando as 

diferenças e a não discriminação; 

➢ preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes; 

➢ orientar o professor da classe comum sobre estratégias que favoreçam a 

autonomia e o envolvimento do estudante em todas as atividades propostas ao 

grupo; 

➢ promover a inserção dos recursos tecnológicos de informação e de 

comunicação no espaço da sala de aula; 

➢ realizar adequações de material didático pedagógico para atender as 

necessidades dos estudantes; 

➢ reconhecer os pontos fortes e de maior interesse e as dificuldades do 

estudante; e 

➢ ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso aos 

conteúdos desenvolvidos em classe comum e turmas de integração inversa. 

Em altas habilidades/superdotação, a sala de recursos é um espaço físico que deve 

ser equipado com recursos mínimos que possibilitem a realização das atividades de 

investigação, bem como a construção de protótipos relativos às pesquisas realizadas, seja 

na área acadêmica ou na área de talento, onde o professor, em sua atribuição de tutoria, 
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deve oportunizar o acesso do estudante a experiências, materiais e informações que 

extrapolem o espaço educacional possibilitando, assim, o desenvolvimento do seu potencial 

a níveis cada vez mais elevados. 

Para ampliar as possibilidades de inserção desse estudante em um espaço mediador 

que vise à produção de conhecimentos, ao mesmo tempo em que promove o 

desenvolvimento do seu potencial de talento, o professor-tutor que atua na sala de recursos 

de altas habilidades/ superdotação deve, prioritariamente: 

➢ realizar o atendimento especializado de modo a valorizar e respeitar tanto as 

necessidades educacionais diferenciadas do estudante, quanto a seus talentos, 

aptidões e interesses; 

➢ desenvolver uma prática adequada à estimulação do seu potencial, a fim de 

possibilitar-lhe o alcance, em ritmo próprio, de um nível de excelência (Atividade 

de Enriquecimento Tipo III) na adequação dos projetos idealizados às situações 

reais; 

➢ planejar alternativas de atendimento que alcancem as reais necessidades e 

expectativas do estudante, bem como correspondam ao referencial teórico que 

está sendo adotado pela SEDF; 

➢ suprir as necessidades dos estudantes, possibilitando seu amplo desenvolvimento 

pessoal e criando oportunidades para que encontrem desafios compatíveis com 

as habilidades superiores que demonstram possuir; 

➢ romper com a rotina convencional do ensino regular para não gerar desperdício 

de talento, de potencial ou desmotivação do estudante por não estar devidamente 

assistido; 

➢ orientar o estudante oferecendo-lhe condições de, a partir da identificação de uma 

situação-problema, elaborar seu projeto de pesquisa e concluir todas as etapas, 

desde a idealização à execução; 

➢ motivar e orientar a realização de novas propostas de trabalho; 

➢ direcionar a organização de sua prática pedagógica cotidiana ao desenvolvimento 

das áreas de interesse dos estudantes e não com ênfase na área de concurso ou 

de formação inicial do próprio professor, atuando como professor-tutor; e 
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➢ intermediar/articular, sempre que possível, a sua inserção em espaço adequado 

ao seu potencial, quando, ao concluir os anos escolares da Educação Básica, não 

for mais possível o atendimento em salas de recursos da rede pública de ensino. 

 
PSICÓLOGO: 

 
 

As necessidades educacionais especiais se apresentam de diversas maneiras, com 

causas e manifestações distintas que exigem recursos educacionais e atenção específicos. 

Problemas psicológicos, psiquiátricos ou de outra natureza clínica podem desencadear 

dificuldades de comportamento, de qualidade nas relações professor/ aluno - aluno/aluno e 

déficit na aprendizagem, de maneira que sejam necessários atendimentos especializados e 

respostas pedagógicas diferenciadas. 

O psicólogo atuará também como co-participante no processo de encaminhamento 

de alunos para o programa em parceria com os professores das escolas do ensino regular, 

orientando a forma de preenchimento das fichas de encaminhamento e escalas de 

características. 

Caberá ao psicólogo dar apoio aos alunos atendidos no programa e suas respectivas 

famílias, a fim de melhor orientar a formação desse aluno, além do contato permanente com 

os professores do Programa e quando necessário com o professor do ensino regular, bem 

como pais de alunos para esclarecimentos e orientações sobre suas necessidades 

cognitivas, sociais e emocionais especiais. Atendendo sempre que possível, propostas, 

palestras, atividades que busquem estimular a criatividade, afetividade, aprendizagem e 

inclusão dos alunos enquanto promoção de saúde. 

Exclusivamente, caberá ao psicólogo a aplicação de testes psicométricos aos alunos 

encaminhados pelas escolas da rede pública e particular de ensino, bem como, o estudo de 

equivalência de laudo de alunos oriundos de escolas particulares que realizarem testes com 

psicólogos particulares e foram encaminhados para o programa, assim como conduzir 

entrevistas ou aplicar testes complementares quando necessários. 

Também faz parte do papel do psicólogo em parceria com outros profissionais, após 

avaliação do aluno, o encaminhamento para terapia ou a outros profissionais (atendimento 
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fonoaudiólogo, psicomotricidade, deficiência de atenção e hiperatividade, dislexia e outros) 

quando assim se fizer necessário. Além disso, o atendimento de orientação aos pais, 

proporcionando palestras pedagógicas. 

Cabe ainda ao Psicólogo, em conjunto com toda a equipe do AEE Altas Habilidades, 

a análise das características do indivíduo altas habilidades/superdotado, recomendando 

programas especiais de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas à sua 

condição intelectual e de saúde mental. 

 
PROCEDIMENTOS PARA INGRESSO E AVALIAÇÃO DO ALUNO 

 
 

Indicação, ingresso e diagnóstico do aluno: 

Conforme prevê Estratégia de Matrícula: 

➢ Os(As) estudantes que apresentarem indicativos de AH/SD, de acordo com a 

definição do Ministério da Educação (MEC)/Secretaria de Educação Especial, 

dentro da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, de 2008, serão encaminhados(as) ao AEE da SRE pelo(a) professor(a) 

itinerante de AH/SD. 

➢ O(A) estudante terá sua inscrição efetivada na SRE para AH/SD mediante 

avaliação conjunta realizada por toda a equipe de AH/SD. Após efetivação, o(a) 

estudante deverá ser lançado no Censo Escolar, i-Educar Módulo Escola e, 

excepcionalmente, nos casos previstos pela SEEDF, no SGE e Educacenso. 

➢ O(A) atendimento aos(às) estudantes da Educação Infantil nas áreas de AH/SD 

deverá ocorrer nas SRE AH/SD destinadas aos Anos Iniciais – Ensino 

Fundamental. 

➢ Estudantes com TGD e AH/SD (dupla condição ou dupla excepcionalidade) serão 

atendidos em SRE para AH/SD em agrupamentos de, no máximo, 4 estudantes, 

por horário de atendimento. 

➢ Estudantes surdos S/DA e AH/SD (dupla condição ou dupla excepcionalidade) 

serão atendidos em SRE para AH/SD com a presença de professor que atua na 

interpretação em Libras, quando necessário. 
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➢ As SRE de Altas Habilidades/Superdotação podem ter várias turmas, de acordo 

com a área de demanda, sendo organizadas, em cada turno, também conforme 

demanda. 

➢ As SRE de AH/SD atenderão aos(às) estudantes oriundos(as) das UE Públicas e 

da Rede Particular, na proporção de 70% das vagas para a UE Pública e 30% 

para a Rede Particular. 

➢ O atendimento ao(à) estudante com AH/SD em SRE será garantido mediante ficha 

de indicação preenchida por profissionais da UE de origem do(a) estudante e 

entregue na SR pretendida. O relatório será emitido após o período de observação 

que compreende de 4 a 16 encontros, em que o(a) estudante é submetido a 

avaliação realizada pela Equipe Especializada de AH/SD juntamente com o(a) 

professor(a) itinerante AH/SD. 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

 
 

Na possibilidade de distribuição da Unidade em espaços distintos e considerando a 

organização das salas de recursos, de modo a maximizar recursos humanos e materiais, ao 

mesmo tempo ampliar o atendimento no que se refere à diversidade de áreas e tópicos de 

interesse, os espaços seguem, atualmente, a seguinte estrutura: 

PÚBLICO/MODALIDADE ÁREA/ATENDIMENTO ESPAÇO 

FÍSICO 

SALA/PROFESSOR 

Educação Infantil e 

Ens.Fundamental (séries 

iniciais) 

Atividades e Educação 

Infantil 

CEF08 Lucy Mary Rocha 

Bispo 

Ens.Fundamental e Médio Linguagens e Códigos CEF08 Rachel Souza 

Rabelo 

Ens.Fundamental e Médio Exatas CEF08 Alexandre David 

Zeitune 
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Ensino Fundamental 

Séries Finais até Ensino 

Médio 

Talento Artes Visuais CEF08 Leandro Nunes 

Vasconcelos 

Monteiro 

Ensino Fundamental 

Séries Iniciais 

Talento Artes Visuais CEF08 Josias Martins 

Educação Infantil até Ens. 

Médio 

Talento Artes Cênicas CEF08  

Educação Infantil até 

Ens.Médio 

Talento Música CEF08 André Arraes 

Psicologia Todas as áreas CEF08 Carência 

aberta/vaga 

Itinerância Todas as áreas CEF08 Ana Cristina Alemar 
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11. PDAF E PDDE – VERBAS FINANCEIRAS 

 
 

O PDAF foi criado em 2012 para ser utilizado na aquisição de materiais de consumo, 

contratação de serviços de pessoa física ou jurídica, realização de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva nas instalações físicas da escola. Seus recursos são utilizados também 

parapagamento das despesas com água esgoto, energia elétrica, telefonia fixa, serviços de 

banda larga. Já no PDDE, os recursos são utilizados para uso de despesas de manutenção 

do prédio e de suas instalações. Também é utilizado na aquisição de material didático e 

pedagógico. Esses recursos visam gerar mais autonomia nas escolas. Porém, ainda que 

disponha de recursos próprios, a escola tem a responsabilidade de prestar contas à sua 

comunidade, reforçando o seu caráter democrático, visto que seus gastos devem ser 

equalizados em parceria com o Conselho Escolar. Por isso em todas as decisões de ordem 

financeira, o Conselho de Classe é convocado. A prestação de contas é sempre realizada 

em ocasiões em que possam estar presentes toda a comunidade escolar, fixada em local de 

grande circulação na escola para conhecimento de todos(as). 
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12. PROJETOS NA ESCOLA 

Ginecologia Natural 

Introdução 

As dinâmicas da sociedade moderna foram construídas com base no capital, no 

consumo,na indústria. Um ciclo lucrativo que nos distanciou da nossa natureza e construiu 

uma ilusória cultura da doença. Durante séculos, no Brasil e no mundo, esses sistemas 

sufocaram saberes ancestrais em saúde, atingindo principalmente as mulheres, com a 

violação de direitos e liberdades. Por outro lado, o conhecimento universal de um real sentido 

de bem-viver, fundamentado no legado das culturas tradicionais e dos ciclos da natureza, 

permanece vivo e aberto ao diálogo. Integramos mundos para nos afinar com a fonte viva 

que nos trouxe até aqui e que está em constante transformação. 

 
Justificativa 

 
 

Os saberes tradicionais foram invisibilizados pelo processo de modernização da 

sociedade brasileira, que se inicia com a colonização das Américas. Não somente os saberes 

tradicionais relacionados ao parto e a saúde feminina, mas também os conhecimentos 

gerais dos povos indígenas e africanos, que eram tidos como populações ágrafas e inferiores 

aos europeus. As curandeiras e curandeiros populares foram paulatinamente categorizados 

pelo estado como charlatões e até mesmo impedidos por força de lei de exercer seus 

conhecimentos em benefício da população e assim os saberes tradicionais sobre saúde 

feminina, que sempre estiveram ligados às suas práticas, acabaram sendo invisibilizados e 

marginalizados. Dessa forma, a mulher distanciou-se do conhecimento sobre seus ciclos 

naturais e já não possui autonomia sobre sua saúde. 

Contudo, com o crescente reconhecimento social da relevância e pertinência desses 

saberes nos vemos diante do desafio de resgatar tais saberes e dispô-los à população, 

reconhecendo não somente sua importância histórica, mas também para o presente e o 
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futuro, respeitando as formas e metodologias de transmissão do conhecimento da tradição 

oral. 

As parteiras colocam seus conhecimentos à disposição das mulheres durante a 

gravidez,o parto e o resguardo, trazendo valiosas contribuições a respeito do funcionamento 

dos ciclos femininos, do corpo da mulher, das plantas medicinais, da espiritualidade e da 

saúde mental das mulheres durante esse processo. Acredita-se, porém, que esse 

conhecimento é valioso para as mulheres em qualquer momento da sua vida, o que motiva 

a realização desse projeto em escolas, voltado para adolescentes. 

Acessar e praticar os saberes ancestrais abre caminho para o autoconhecimento, algo 

muito importante na adolescência, uma das fases mais delicadas do desenvolvimento 

humano. Os medos, anseios e angústias, tão comuns nessa fase, podem ser acolhidos de 

maneira mais amorosa se tivermos informadas e conscientes sobre nossos próprios ritmos. 

O conhecimento dos ciclos associado à prática de métodos contraceptivos ajudam a 

prevenir uma gravidez, bem como na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. O 

conhecimento das ervas e plantas medicinais podem auxiliar a prevenir e tratar complicações 

relacionadas ao ciclo menstrual, a gravidez e a saúde de uma maneira geral. 

Os diferenciais que o projeto apresentam estão relacionados à aplicação dos saberes 

da tradição ancestral da parteria com mulheres que não necessariamente estão grávidas, 

além de fazer isso no ambiente escolar, incentivando as adolescentes atuarem como 

multiplicadoras desses conhecimentos na própria escola e em suas comunidades, 

promovendo o resgate da autonomia e do autocuidado com a saúde. 

As contribuições   e benefícios advindos da participação no projeto   vão além 

do autoconhecimento adquirido por cada uma. Além de propiciar a difusão de saberes 

ancestrais do autocuidado com a saúde, o projeto também fomenta o interesse pelos 

saberes populares que cada família carrega em sua ancestralidade, o resgate e a 

valorização dos saberes de nossas mães e avós a respeito das ervas, buscando uma nova 

forma de reconhecer a tradição da oralidade que esteja para além de um conhecimento que 

está sumindo e sendo suplantado pela ciência moderna. 
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OjetivosObjetivo Geral 

 
 

Realizar uma série de encontros com adolescente de 12 a 15 anos, de caráter 

vivencial e formativo, relativos aos temas da saúde feminina com base nos saberes 

ancestrais das parteiras, através da metodologia das rodas de conversas, inspirada na 

Educação Popular em Saúde e combase em conhecimentos tradicionais e científicos; 

Objetivos Específicos 

 
 

➢ Propor um espaço educativo a respeito dos ciclos naturais feminino, discutindo 

aspectos físicos, emocionais, psicológicos das mulheres e das opções de 

cuidado ginecológico. 

➢ Promover o despertar do autoconhecimento e autocuidado para proporcionar 

a ressignificação do conceito de saúde. 

➢ Desenvolver a capacidade para reconhecer e fazer a leitura dos sintomas e 

sinais que o corpo apresenta em cada fase do ciclo menstrual. 

➢ Encorajar o protagonismo e autonomia nas decisões que diz respeito sobre seu 

corpo e sua própria sáude. 

➢ Incentivar a participação social nos serviços e nas questões de saúde na 

comunidade. 

➢ Oferecer saberes complementares aos conhecimentos biomédicos de 

ginecologia. 

➢ Incentivar a criação de espaços de debate coletivos autogeridos pelas próprias 

estudantes com o tema do projeto e qualquer outro tema de interesse delas 

com outras jovens da escola e na sua comunidade. 

➢ Sistematizar e divulgar a experiência. 

 
 

Metodologia 

 
 

O projeto foi concebido a partir da experiência do Coletivo Eu Livre - Cultura e Saúde 

que atua promovendo o despertar do autoconhecimento e o autocuidado e proporcionando 
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a ressignificação do conceito de saúde. O coletivo trabalha integrando saberes de tradição 

oral com os conhecimentos científicos, a educação popular, terapias holísticas e a 

transmissão das ciências ancestrais. 

A concepção pedagógica do curso reflete nas técnicas de ensino-aprendizagem a 

serem desenvolvidas, cujas características têm correlação direta com os objetivos 

pretendidos. As Rodas de Conversa constituem uma metodologia aplicada pela Educação 

Popular em Saúde, caracterizada pela proposta de ser um espaço pensado para um diálogo 

horizontal entre as participantes. Dessa forma, tanto sua estrutura como seu funcionamento 

contribuem para desempenhar esse papel. Simbolicamente, o centro da roda representa o 

poder, de forma que a organização em roda coloca todas à mesma distância do centro, tanto 

a mediadora quanto as participantes. A fala também constitui outro símbolo de poder, sendo 

representada por um objeto a ser circulado entre todas as participantes (geralmente uma flor 

ou um ramo de folhas). No início de cada roda, todas as participantes são convidadas a 

trazer alguma questão relacionada ao tema do dia, caso seja de seu interesse. Depois dessa 

rodada inicial, a mediadoraretoma a fala e aborda os assuntos trazidos pelas participantes. 

O projeto incorpora a metodologia das Rodas de Conversa como forma de apresentá-la às 

participantes, e também como estratégia educacional para desenvolver os assuntos a serem 

debatidos. 

A primeira etapa é a divulgação do projeto na escola através de cartazes fixados nos 

murais, de informes nas salas de aula e postagens no Instagram do CEF 8. A inscrição será 

realizada diretamente na secretaria e serão selecionadas as 15 primeiras inscritas para cada 

turma. Haverá uma lista de espera com 15 vagas, caso haja desistências. O curso será 

restrito aopúblico feminino de 12 a 15 anos matriculado e com frequencia regular no CEF 8. 

A segunda etapa compreende o desenvolvimento das atividades vivenciais da 

primeira turma. Os encontros estão organizados em módulos, com duração total de quatro 

meses cada turma. Cada encontro é estruturado em 5 momentos (dinâmica corporal, prática 

meditativa, exploração do conteúdo, encerramento do encontro e preparação para o próximo 

encontro) tendo a duração de 2h de atividades presenciais, totalizando 18 encontros em 36 

horas presenciais em cada turma. 
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Na terceira etapa acontecerá o desenvolvimento das atividades vivenciais da segunda 

turma nos mesmos moldes da primeira com a diferença que nessa etapa até 5 participantes 

da primeira turma poderão participar na condição de monitoras aprendizes. Ao final do 2º. 

módulo as participantes serão orientadas quando às vagas de monitoras, bem como, a 

respectiva seleção. Esta será feita considerando as 5 primeiras manifestações de interesse 

em participar como multiplicadoras. Se o número de vagas não for suficente para atender a 

demanda de interesse, a equipe responsável organizará processo seletivo, que escolherá 

as candidatas que melhor se destacarem nas respostas às seguintes perguntas: 

a. Quais os aprendizados mais importantes que você adquiriu durante os 

encontros? 

b. Como pretende aplicar os conhecimentos adquiridos? 

c. Participa de algum movimento organizado (associação, ONG, movimento 

social,etc). Se sim, qual? Que tipo de atividade exerce? 

As monitoras escolhidas serão acompanhadas durante os 6 meses seguintes à 

seleção, ficando a facilitadora do projeto disponível para sanar dúvidas, aprofundar temas e 

ajudar na execução das possíveis rodas que serão facilitadas por elas. 

No começo dos encontros cada participante receberá um kit contendo um caderno 

sem pauta, caneta, estojo de aquarela e pincel. O objetivo é incentivar a produção de um 

diário de campo sobre os aprendizados e/ou sensações que poderão se manifestar no 

decorrer dos encontros. O diário servirá de base para a produção das duas cartas que serão 

solicitadas às participantes ao final dos encontros como forma de avaliar o processo que 

vivenciaram. Uma carta será destinada para a facilitadora do projeto e a outra para elas 

mesmos. 

A sistematização do processo ocorrerá ao longo de todo o projeto a partir das 

experiências de planejamento e execução da proposta. Há, ainda, previsão de mais 3 meses 

paraconclusão e editoração do relatório técnico. 

Módulo C.H. Conteúdo 

 

Módulo 1 
Quem somo nós? 
6h 

 

2h 
Acolhimento das participantes e 
introdução àGinecologia Natural 

2h Auto-percepção e autoimagem 
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 2h Padrões de Beleza e autoestima 

 
 

Módulo 2 
Meu corpo, minhamorada 
12h 

2h Puberdade 

2h Órgãos genitais e sexuais externos e 
internos 

2h Autogestão da saúde (autoexames) 

2h Ciclo natural feminino 

4h Sexualidade na adolescência 

 
 

Módulo 3 Plantas 
Medicinais 6h 

1h Introdução a fitoterapia 

2h Oficina de plantio 

1h Colheita e preparação das ervas para a 
produção defitoterápicos 

2h Oficina de fitoterápicos (infusão, 
decocção, emplastro, tintura e 
vaporização) 

 
 
 

Módulo 4 Desequilíbrios 
ginecológicos e 
tratamentos naturais6h 

 
2h 

Infecções ginecológicas mais 
frequentes (candidíase,tricomonas, 
vaginosis bacteriana, IVAA positivo) e 
propostas de tratamentos naturais 

 
2h 

Oficina de produção de ovos vaginais, 
lubrificantes ebálsamos 

 
 

2h 

Desequilibrios ginecológicos frequentes 
(Endometriose, cólicas, amenorréias, 
SOP, câncer) e propostas de 
tratamentos naturais. 

 
Mdulo 5 
Práticas para o Bem-Viver 
6h 

2h Métodos contraceptivos 

 
2h 

Oficina de cosmética natural 
(desodarante, manteigas corporais, 
protetores labiais, perfume para 
ambiente, repelente) 

2h Encerramento 
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Gestão do projeto - Proponente 

 
 

A proponente do projeto, Aira Carina Pessoa, professora de arte e gestora do CEF08 

deSobradinho 2 deste 2012, firmou uma parceria com o Coletivo Eu livre: Educação e Saúde 

para a realização do projeto Ginecologia Natural: saberes tradicionais da saúde feminina na 

escola. 

A proposta do trabalho é despertar o autoconhecimento e o autocuidado, a partir da 

ressignificação do conceito de Saúde. O trabalho é realizado integrando saberes de tradição 

oral com os conhecimentos “formais”, a educação popular com as terapias holísticas, a 

transmissão das ciências ancestrais com as novas tecnologias. Acreditamos na construção 

compartilhada dos saberes e no autocuidado como chaves para a saúde, autonomia e 

garantia dos direitos humanos. 

A facilitação dos encontros acontecerá, principalmente, através de Juliana de Sant' 

Anna, que vem trabalhando com temáticas relacionadas à saúde, educação e cultura 

desde 2009. Foi iniciada na arte do partejar pela parteira tradicional Suely Carvalho, 

acompanhando partos em casa, como assistente e parteira aprendiz, e facilita rodas de 

gestantes desde 2013. 

Enquanto integrante do Coletivo Eu livre foi uma das parteiras tradicionais do projeto 

Prosas Paridas onde o objetivo era ofertar, através de rodas, os saberes que não estão 

presentes em um pré-natal convencional e resgatar a autonomia feminina de seu próprio 

processo gestacional. Temas emocionais e espirituais, bem como os conhecimentos 

populares sobre o uso de ervas e medicinas naturais também fazem parte das rodas. 

Foi uma das idealizadoras e produtoras do Curso de Educação Perinatal de Base 

Comunitária - Saberes Tradicionais em Saúde Feminina realizado em parceria com a 

Fiocruz, onde foram formadas 25 mulheres para atuarem como educadoras perinatais em 

suas comunidades. 

Juliana também integra a Coletiva Roda das Minas que tem como missão apresentar 

noções e discussões de gênero e de enfrentamento de violência contra a mulher para 

estudantes adolescentes nas escolas. Além de ser mãe da Aya e do Antônio, fisioterapeuta, 
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produtora de fitocosméticos e especialistaem desenvolvimento humano, ainda em formação, 

em Ecologia de Sistemas Humanos pela Es.Te.R (Escuela Española de Terapia Reichiana). 
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PROJETO RECICLAGEM VERDE 

 
 

“Reciclagem Verde no CEF08” é um projeto para formação de multiplicadores em 

preservação e recuperação ambiental dentro e fora da escola, em áreas estratégicas de 

Sobradinho II. Em uma imagem, o projeto tem por fim aprofundar a coleta, cultivo de 

sementes e mudas, utilizando materiais reciclados (sacos plásticos, garrafas PET, 

embalagens longa vida, pneus, entre outros), para trocar áreas abandonadas de Sobradinho 

II, com acúmulo de lixo, por jardins e canteiros, saudáveis e agradáveis para convívio 

comunitário. O CEF08 será viveiro e espaço formativo para nossos estudantes, familiares e 

vizinhança, onde deverão se realizar atividades diárias para formação e envolvimento 

sistemático dos nossos estudantes, além de atividades de caráter eventual para agregar a 

presença de familiares dos mesmos, assim como da vizinhança interessada. 

Reciclagem Verde é como Ilton Correa dos Santos nomeia seu trabalho, desenvolvido 

emSobradinho nos últimos anos. Popularmente conhecido como “Jamaika”, no início de 

2019, apresentou sua produção de “mini estufas”, vasos e composteiras, todos feitos de 

pneus, sacos egarrafas plásticas reutilizados de áreas de despejo de lixo, recolhidos na 

região. Também apresentou os potenciais de suas vivências formativas, entre saberes 

tradicionais no uso das plantas medicinais e cursos livres de fitoterapia e manejo ambiental, 

eventualmente oferecidos por órgãos como a Embrapa. Ilton Correa colocou então seu 

trabalho e seus conhecimentos a disposição dos estudantes e professores do CEF08, em 

Sobradinho II, pela possibilidade de vermultiplicadas práticas de preservação e recuperação 

ambiental entre os jovens moradores da região. 

Também no começo de 2019, o CEF08 começava uma transição de suas práticas 

pedagógicas, a partir de então orientadas para articular o trabalho dos docentes de todas as 

turmas de 6º ao 9º anos. Vem sendo incentivados o planejamento, a produção de materiais 

e práticas interdisciplinares, com objetivo de desenvolver habilidades e competências gerais 

de leitura e interpretação do mundo, em conformidade com diretrizes expostas no Currículo 

em Movimento (Secretaria de Educação do Distrito Federal), a Base Nacional Curricular 

Comum (MEC, Governo Federal), entre outras. Trata-se de um grande desafio, uma vez 

que para tanto,é necessário ir além dos “conteúdos” e do trabalho individual, com áreas 
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isoladas, como na maior parte das escolas do Brasil. O processo vem sendo vivido entre 

apoio e resistências. Sob a responsabilidade do CEF08 estão, atualmente, cerca de 400 

estudantes, divididos em turnos matutino (primeiro bloco, 6º e 7º anos) e vespertino (segundo 

bloco, 8º e 9º anos). 

Em meados de 2019, a partir das ideias principais de Ilton Correa, foram estruturadas 

algumas atividades para propiciar a realização de um projeto de educação ambiental 

para oCEF08, com potencial de apropriação interdisciplinar. Contudo, ao longo desse ano, 

visto a baixa adesão do corpo docente em relação às propostas de parceria do educador 

popular, as atividades de arrecadação e preparo materiais, coleta de mudas e sementes 

para geminação e plantio foram integradas ao trabalho de uma das coordenadoras 

pedagógicas da escola, uma das proponentes do atual projeto. Estiveram diretamente 

envolvidos nesse três professores, além dopróprio Ilton, um servidor terceirizado empregado 

nos serviços gerais, cerca de 20 estudantes e a equipe gestora da escola, em constante 

apoio. 

 
Objetivos e resultados esperados, produtos e serviços gerados à comunidade, 

atividades abertas ao público, quantidade de pessoas esperadas, perfil 

socioeconômico: 

 
No presente projeto espera-se, com apoio financeiro e institucional do edital “Realize”, 

fortalecer o trabalho no viveiro escolar, aprofundando a apropriação desse trabalho pela 

comunidade escolar. Acreditamos que fortalecer o Reciclagem Verde no CEF08 será um 

exercício para articular a escola às demandas comunitárias em relação à mudanças na 

compreensão dos aspectos ambientais e urbanas do presente, para reconhecer e despertar 

educadores populares, além de contribuir para um exercício efetivo da gestão democrática 

das comunidades escolares, com participação ativa de estudantes e suas famílias. Sabemos 

que a gestão democrática, em seu sentido pleno, ainda é um sonho em construção no DF, 

e que é preciso outros esforços, para além dos processos eleitorais. 

Serão desenvolvidas atividades semanais com estudantes, sempre supervisionadas 

por um docente da escola e pelo próprio Ilton Correa. Estas serão realizadas, inicialmente, 
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em período inverso à regência da principal docente da escola envolvida no projeto, Thais 

Assunção Santos. Espera-se, inicialmente, o envolvimento direto e efetivo de 30 estudantes. 

Tais atividades consistem em: 

➢ Apresentação de materiais educativos (vídeos, ilustrações, mapas, textos 

breves) sobre importância da preservação ambiental para nossa sobrevivência, 

com ênfase nas características do bioma Cerrado. 

➢ Estudos e práticas para compostagem, utilizando alimentos consumidos na 

própria escola. 

➢ Coleta, geminação, plantio e identificação de sementes e mudas diversas. 

➢ Estudos e práticas para coleta e separação de resíduos na escola, identificando 

as basespara práticas sustentáveis. 

➢ Atividades para incentivo de práticas sustentáveis na escola, planejadas e 

coordenadas pelos próprios estudantes, orientadas por um(a) ou mais 

docentes. 

➢ Elaboração de mapas das áreas estratégicas para implantação de canteiros e 

jardins no interior da escola, assim como de planos de plantio e conservação 

dos mesmos, pelas vizinhanças. 

➢ Elaboração de mapas dos arredores da escola, para escolha de lugares 

estratégicos na implantação de canteiros e jardins, pelos envolvidos no projeto, 

assim como de planos de plantio e conservação dos mesmos, pelas 

vizinhanças. 

➢ Construção de espaço (galpão/ cobertura) para a realização de atividades do 

viveiro durante o período das chuvas; 

 
Também serão desenvolvidas atividades de caráter eventual (uma vez ao mês), essas 

voltadas à apropriação do projeto pelos familiares dos estudantes e vizinhança da escola, 

consistido em: 

➢ apresentação do projeto “Reciclagem Verde no CEF08” para familiares e 

vizinhança da comunidade, seus principais participantes, objetivos, duração. 
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➢ Apresentação de materiais educativos ricos e breves sobre a importância da 

preservação ambiental para nossa sobrevivência, com ênfase nas 

características do bioma Cerrado; (a exemplo do vídeo produzido pela WWF, 

disponível emhttps://www.youtube.com/watch?v=orGhCBbK4Iw). 

➢ Oficinas de compostagem doméstica e separação de lixo. 

➢ Construção de espaço (galpão/ cobertura) para a realização de atividades do 

viveiro durante o período das chuvas. 

➢ Apresentação de cooperativas envolvidas com coleta de lixo reciclável, assim 

como dos possíveis ganhos ecológicos e financeiros dessa atividade. 

➢ Oficinas de usos das plantas medicinais, com participação de moradores da 

região cujos saberes sejam reconhecidos pelos estudantes. 

➢ Formação de “farmácia escolar natural” para cólicas menstruais, dores de 

cabeça e outros tipos de mal estar, constantemente manifestados pelos 

estudantes na escola. 

➢ Oficinas para participação das famílias na escolha dos lugares de implantação 

de canteiros e jardins, nos arredores da escola. 

➢ Mobilização para estabelecer moradores cuidadores dos canteiros e jardins 

Implantados fora da escola, tais como saídas e reuniões para esclarecimentos. 

 
Por meio de tais atividades, espera-se envolver, diretamente, de modo ativo, cerca de 

100 pessoas da nossa comunidade escolar, entre estudantes, familiares, docentes, 

servidores da escola, equipe gestora, vizinhança. Indiretamente o público envolvido 

estimado é de 800 pessoas, uma vez que, entre atividades frequentes e eventuais estão 

propostas capazes de abranger e afetar toda a comunidade escolar, a exemplo da separação 

do lixo reciclável e da implantação dos jardins e canteiros dentro da escola e em seus 

arredores. 

Após todas essas ações o projeto foi aprimorado para o PROJETO INTERVENTIVO 

LOCAL - COM VISTAS À MEDIAÇÃO JUNTO À COMUNIDADE ESCOLAR, escrito pelos 

professores: Thais Assunção Santos, Samara Mineiro e Leonardo Sales Vieira. (anexo 7). 

http://www.youtube.com/watch?v=orGhCBbK4Iw)
http://www.youtube.com/watch?v=orGhCBbK4Iw)
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Esse projeto foi fruto de uma proposta construida em um curso na EAPE (Subsecretaria de 

Formação Continuada dos Profissionais da Educação). 

 
NOTA DE REFERÊNCIA 

 
 

 
 
 
 

tml 

https://kdfrases.com/autor/guimarães-rosa 

ROCHA, Ruth, Quando a Escola é de Vidro. 

http://www.educacaomoral.org.br/recosntruir/0seducadoresedicao90jacquesdeloursh 

 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire 
 

Caderno tira-duvidas sobre os Ciclos para as aprendizagens Ensino Fundamental.6 – 
Os dados atuais não foram tabulados até o fechamento deste PPP. 

 

Foi o autor e organizador do relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o Século XXI, intitulado “Educação, um Tesouro a Descobrir” (1996), 
em que seexploram os Quatro Pilares da Educação. 

 

Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 2º Ciclo para as 
Aprendizagens (p.6). 

 

Curriculo em Movimento da Educação Básica – Educação Especial (p.12). 

Curriculo em Movimento da Educação Básica – Educação Especial (p.12). 

Curriculo em Movimento da Educação Básica – Educação Especial (p.20). 

Criado em 2014, em discussão coletiva com todos os segmentos da escola. 

Criado e apresentado por equipe de professores no espaço de coordenação 
pedagógica a partir das discussões e reflexões acerca dos eixos transversais e 
interdisciplinaridade. 

http://www.educacaomoral.org.br/recosntruir/0seducadoresedicao90jacquesdelourshtml
https://kdfrases.com/autor/guimarÃ£es-rosa
http://www.educacaomoral.org.br/recosntruir/0seducadoresedicao90jacquesdelourshtml
https://www.pensador.com/autor/paulo_freire
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CONSIDERAÇÕES FINAIS (Dados de 2018) 

 
 

Após análise e comparação do rendimento dos(as) estudantes entre 2015 e 2017, 

pode-sedestacar que houve um crescimento no índice de aprovação (gráfico 1). Isso foi 

significativo e fruto de toda a organização pedagógica que vem movimentando a escola nos 

últimos 6 anos, utilizando o espaço da coordenação pedagógica para a formação e 

organização curricular da escola, através de seus projetos e trabalho interventivo. Importante 

destacar também, que o trabalho realizado nas turmas de PAEE, promoveu uma melhora no 

desempenho dos(as) estudantes matriculados(as) nas mesmas e que reflete hoje na 

diminuição da distorção idade/ano(gráfico 2). 

 

Gráfico 1 
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Gráfico 2 

 
 

 
Atualmente, essas turmas não existem, mas é possível destacar que muitos desses 

estudantes progrediram significativamente quando retornaram para a sala de aula regular. 

Muitos saíram da escola com destino ao Ensino Médio. Isso não seria possível, não fossem 

as intervenções realizadas com esse propósito. Na organização em ciclos essa distorção 

gradativamente vai desaparecendo, uma vez que o processo de aprendizagem se dá 

contínua e processualmente. O reagrupamento realizado periodicamente, e que faz parte da 

organização escolar em ciclos, garante esse acompanhamento visto que os estudantes além 

da oportunidade de estudar com outros pares, tem um tempo maior para aprender. A 

escola já está colhendobons frutos dessa nova organização escolar. 

Ao olharmos o ano de 2021, percebemos que nossa taxa de evasão foi bem 

insignificante, principalmente por conta da pandemia. No entanto, ao longo desse ano “2022” 

temos verificado um baixa na taxa de trnsferência escola, bem como na taxa de infrequencia. 

Dessa forma, acreditamos que teremos uma redução na taxa de evasão, graças ao trabalho 

que tem sido feito junto as famílias da nossa unidade escolar. 

A forma curricular adotada pela escola em 2017 – ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º 

CICLO PARA AS APRENDIZAGENS – ainda é um grande desafio. Historicamente, a 
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formação acadêmica da maioria dos(as) professores, pressupõe um modelo curricular em 

série, onde as disciplinas são extremamente individualizadas, dentro de seus próprios vidros. 

Outra questão importante para destacar como grande desafio, é a alta rotatividade de 

professoras(es) de um ano para o outro. Praticamente é um recomeço. A equipe pedagógica 

tem que se mobilizar novamente para discutir o que já está sendo realizado na escola, 

preparando a equipe docente que chega. 

O roteiro de estudo que está mobilizando as atividades pedagógicas da escola, 

atualmente, tornou-se um importante instrumento de estudo e pesquisa, dessa forma, 

resolvemos incluí-los como anexos para conhecimento do trabalho interdisciplinar proposto 

na unidade escolar. 

A comunidade de aprendizagem, como referencial de destaque para as atividades 

pedagógicas da escola, tem conduzido todo o processo de mudanças que referendam ações 

na perspectiva das aprendizagens, como nunca se viu até hoje. O elemento quantitativo que, 

por muito tempo conduziu o processo educacional da escola, abriu espaço para os 

instrumentos que balizam os aspectos qualitativos da avaliação da aprendizagem, dando 

condições mais concretas para melhor conhecer cognitivamente nossos(as) estudantes. 

Nesse novo modelo é necessário que todos sintam-se livres para reinventar sua própria 

história pedagógica. As relações se estreitam em todos os âmbitos escolares, pois exige 

um trabalho articulado e integrado. O estudante também é protagonista de sua própria 

aprendizagem. Mudar nomes e parâmetros curriculares não resolve se a concepção que se 

tem de educação for a mesma. Sobretudo, o trabalho de formação continuada é 

preponderante para garantir essa transformação. Isso começa dentro de cada um, quando, 

em primeiro lugar, consegue-se admitir que permanecer reproduzindo um “modo antigo” de 

ensinar e aprender não cabe mais no contexto social e tecnológico em que vivemos. 

Vale ressaltar, e esta substanciado no anexo 4, através de um levantamento realizado 

pela equipe da Gerência de Incentivo à Inovação Educacional, vinculado à Subsecretaria de 

Educação Básica, onde começamos a trilhar/construir dados para continuidade do trabalho 

inovador baseado nos documentos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 

o Currículo em Movimento da Educação Básica – pressupostos teóricos. 
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Quanto a avaliação do Projeto Politico Pedagógico, podemos dizer que é realizado 

periodicamente, com a participação de todos os segmentos da escola. Importante ressaltar 

quea avaliação é um processo contínuo e não tem tempo ou hora. Deve acontecer sempre 

que o grupo sentir necessidade. A sugestão de tempo organiza melhor as ações da escola. 

Os projetos são avaliados e acompanhados durante o percurso, subsidiados pelas equipes 

pedagógicas da escola,através de questionários e diálogos instrumentalizados com esse 

fim. Seus resultados sãoapresentados nas coordenações coletivas e em outras instâncias 

da escola. 

O Projeto Político Pedagógico é um documento norteador que reflete a proposta 

educacional da escola. É através dele que a comunidade escolar pode desenvolver um 

trabalho coletivo, cujas responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas para 

execução dos objetivos estabelecidos. Aqui estão descritas as ações e responsabilidades 

deste atendimento e é um documento inicial que será fortalecido, coletivamente, durante o 

ano de trabalho e avaliado durante as coordenações com o propósito de buscar readequá- 

lo às necessidades dos alunos. 
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ANEXO 1 

APÊNDICE - PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 
 

Gestão Pedagógica 
 

Dimensão Gestão Pedagógica 

Metas • Garantir a execução de projetos, a qualidade na aprendizagem e a participaçãocoletiva na elaboração do 

PPP. 

• Letramento 

Estratégias • Direcionar o processo de ensino eaprendizagem. 

• Viabilizar a aplicação das diretrizes educacionais da rede de ensino do DF. 

• Oportunizar encontros/reuniões para definirestratégias para efetivação do PPP. 

• Atividades de leitura e escrita em todas as disciplinas 

• Atividades interdisciplinares, pelo menos umavez por bimestre. 

• Definir quais conteúdos convergem para as atividades interdisciplinares, divididas da seguinte forma: 

Linguagens: Português, Inglês/Ed. Física eArte; 

Matemática e Ciências da Natureza; 

Ciências Humanas: Geografia e História. 

As atividades realizadas nas aulas de reforçode português e matemática na Educação Integral devem focar esse 

trabalho. 

Avaliação Será feita no decorrer do ano letivo com a participação de todos os profissionais e comunidade escolar de uma 

forma contínua, podendo acontecernos dias letivos temática e nas coordenações coletivas. 
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Responsáveis Equipe gestorae coordenadores 

Cronograma Bimestralmente 

 

Gestão de Resultados Educacionais 
 

 
Dimensão Gestão de Resultados Educacionais 

Metas • Manter a aprovação em 99%. 

• Diminuir em 10% a evasão 

• Aumentar o nível do IDEB 

Estratégias • Acompanhamento mensal pelos coordenadores dos(as) estudantes que estão com dificuldades de 

aprendizagem; 

• Acompanhamento mensal da EQUIPE DA SALADE RECURSOS GENERALISTA dos(as) estudantes que são 

do grupo AEE e suas adequações curriculares; 

• Reagrupamentos inter e intra-classes. 

• Projeto Interventivo. 

• Acompanhar a frequência quinzenalmente e verificar quais estudantes estão infrequentes. 

• Promover reuniões mensais com a família dos(as)estudantes que estão infrequentes (registro em ata). 

• Levar os casos não resolvidos ao Conselho Tutelarapós as reuniões com a família. 

• Promover encontros quinzenalmente com osestudantes faltosos dentro do ambiente escolar 

• Projeto TOCAR NA ESCOLA. 
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 • Realizar atividades e projetos de português e matemática. 

• Utilizar a s estratégias do ciclo para as aprendizagens para potencializar os conhecimentos e sanar as 

fragilidades de nossos alunos. 

• Utilizar as diversas tecnologias e/outros recursospara alcançar um aprendizado eficiente e eficaz. 

Avaliação Será feita a partir do rendimento dosestudantes, do índice do IDEB e da crescente presença dos responsáveis na 

escola. 

Responsáveis Equipe gestora, coordenadores,professores. 

Cronograma Durante o ano letivo. 

 

Gestão Participativa 
 

 
Dimensão Gestão Participativa 

Metas • Oportunizar atividades que estimulem a participação dacomunidade na escola. 

• Promover palestras, festas,seminários e reuniões pararesgatar os valores sociais. 

• Promover atividades que integre a família, discuta valores e ensine técnicas deautocuidado e cuidado do outro 

(aprender a ser) 

Estratégias • Realização de festas, encontros e reuniõescom e para a comunidade escolar. 

• Buscar parcerias que possam colaborar com oenriquecimento da relação família /escola 

• Projeto TOCAR NA ESCOLA (yoga, técnicas integrativas: Shantala, ayurvédica, zen shiatsu, reflexologia, 

entreoutras). 

https://www.google.com/search?q=ayurvédica&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjg-vaf1MHbAhUGGJAKHeGVCFkQkeECCCQoAA
https://www.google.com/search?q=zen%2Bshiatisu&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwjrxom41MHbAhWDlJAKHdoRB5EQvgUIJSgB
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Avaliação Será feita atravésda participação efetiva da comunidade na escola. 

Responsáveis Equipe gestora 

Cronograma A cada bimestre TOCAR NAESCOLA: atividade mensal, no sábado pelamanhã. 

 

Gestão Financeira 
 

Dimensão Gestão Financeira 

Metas • Utilizar com responsabilidade e transparência todos os recursos e verbas que são destinados à escola. 

• Construir uma escola pública de qualidade. 

Estratégias • Seguir todas as normas feitas pela SEEDF para o gasto responsável do dinheiro público 

• Realizar reuniões com equipe gestora, conselho escolar, é comunidade escolar para definir as prioridades e 

estratégias para melhor utilização dos recursos 

Avaliação Será feita atravésde reuniões com equipe gestora, conselho escolar,comunidade escolar. 

Responsáveis Equipe gestora e conselho escolar 

Cronograma Durante o ano letivo. 

 

 
Gestão de Pessoas 

 

Dimensão Gestão de Pessoas 

Metas • Manter todos os servidoresinformados quanto a seus direitos e deveres. 

• Criar um ambiente de trabalhoagradável e salutar que atendaa todas as necessidades dos profissionais. 
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 • Melhorar as relaçõesinterpessoais. 

• Promover atividades de bem- estar, evitando assim situaçõesde estresse no ambiente escolar, tornando esse 

espaço mais acolhedor. 

• Incentivar a formaçãocontinuada. 

Estratégias • Disponibilizar todos os recursos tecnológicose materiais para enriquecimento das aulas. 

• Oportunizar palestras, cursos, oficinas para osprofissionais, durante a coordenação pedagógica. 

• Divulgar a todos os servidores todas as informações necessárias ao bom andamentoda parte administrativa. 

• Oportunizar a participação dos profissionaisda escola (pedagógico e administrativo) no Projeto Tocar. 

Avaliação Será feita a travésdo feedback dos servidores em reuniões específicas 

Responsáveis Equipe gestora e coordenadores 

Cronograma Nas coordenaçõescoletivas e durante o decorrer do ano. 

 

Gestão Administrativa 
 

 
Dimensão Gestão Administrativa 

Metas • Controlar e organizar os bens patrimoniais da escola. 

• Conservar, controlar a merenda escolar. 

• Manter organizado e atualizado todos os registros da escrituração escolar 

Estratégias • Acompanhar o controle e manutenção dos bens patrimoniais da escola. 
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 • Proporcionar meios de confeccionar uma alimentação de qualidade seguindo as normas e cardápios enviados pela 

SEEDF. 

• Acompanhar os registros escolares e suas variações e atualizações mantendo-os sempre em dia e organizados 

Avaliação Realizada através de reuniões com aequipe gestora, Conselho Escolar,Comunidade escolar. 

Responsáveis Equipe gestora, supervisão administrativae secretário escolar. 

Cronograma Durante o ano letivo. 



  Construindo Saberes” - CEF08 2022  

138 

 

 

 

ANEXO 2 

 
PROJETO INTERVENTIVO 

 

Nome dos(as) 

estudantes, idade, 

turma 

 

Qual ou quais são a(s) 

sua(s) necessidades 

 

Objetivo das 

atividades (aspectos 

gerais) 

Oferecer atividades pedagógicas para estudantes com dificuldade de aprendizagem; 

Transformar as aulas em momentos estimulantes; 

Desenvolver a autoestima e a perseverança na busca de soluções; 

Melhorar o desempenho e interesse do(a) estudante; 

Diminuir a defasagem idade/ano 

Objetivo de 

aprendizagem que se 

espera   dos(as) 

estudantes 

Cada objetivo aqui traçado deve levar em conta o componente curricular e seu caráter interdisciplinar, 

baseado no Currículo em Movimento. 

Linhas Gerais do 

Projeto 

Definido coletivamente, a partir das necessidades do(a) estudante, considerando sua dificuldade. 

Principais ações • Aplicação de avaliação diagnóstica; 

• 2.Aulas de reforço no próprio turno ou no contra-turno (Educação Integral) 
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 • 3.Reagrupamento Interclasse. 

Período (tempo pré- 

determinado) 

Definido coletivamente, a partir das necessidades do(a) estudante, considerando sua dificuldade. 

Resultado Esperado A partir da dificuldade identificada. 

Avaliação Será realizada nos momentos de coordenação e nos Conselhos de Classe, considerando os avanços 

apresentados. De caráter qualitativo. 

Profissionais 

responsáveis 

Professores Sala de Leitura,Monitores Educação Integral e próprio docente da aula regular. 

Equipe gestora e pedagógica que deverão acompanhar sistematicamente esse trabalho. 

8 Baseado na Ficha 1 do Caderno de Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens 
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ANEXO 3 

MODELOS DE RELATÓRIO DE DESEMPENHO 2022 

Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho 

Centro de Ensino Fundamental 08 de Sobradinho 

 
RELATÓRIO DE DESEMPENHO ESCOLAR - 1º BIMESTRE/2022 

 

O processo avaliativo é pautado em objetivos de aprendizagem e no desenvolvimento das 

competências leitora e matemática, por meio de trabalho interdisciplinar e contextualizado. A construção do conhecimento é diário 

e presente em todas as atividades propostas. Portanto, é fundamental que haja o acompanhamento sistemático visando à garantia, de fato, das aprendizagens. Ressaltamos 

que não quantificamos nossos alunos com notas. 

No início de cada roteiro de atividade, elencamos os objetivos de aprendizagem. 

Atenciosamente, 

Equipe CEF 08 

 
Aluno (a):  Ano/turma: 

Participação efetiva nas atividades. Faltas 

 

Língua Portuguesa 
 Participa ativamente.  Satisfatório.  Precisa se dedicar mais.  

Língua Inglesa  Participa ativamente.  Satisfatório.  Precisa se dedicar mais.  

Educação Física  Participa ativamente.  Satisfatório.  Precisa se dedicar mais.  

Artes  Participa ativamente.  Satisfatório.  Precisa se dedicar mais.  

História  Participa ativamente.  Satisfatório.  Precisa se dedicar mais.  

Geografia  Participa ativamente.  Satisfatório.  Precisa se dedicar mais.  
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Matemática  Participa ativamente.  Satisfatório.  Precisa se dedicar mais.  

Ciências  Participa ativamente.  Satisfatório.  Precisa se dedicar mais.  

 

Desenvolvimento das atividades em consonância com os objetivos de aprendizagem. 

AE - Assimilou os objetivos com êxito. A -  Assimilou os objetivos. AP - Assimilou parcialmente os objetivos. 

NA - Não assimilou os objetivos. NRA - Não realizou atividades. 

  
Português 

 
Educação Física 

 
Matemática 

 
Geografia 

  
Inglês 

 
Artes 

 
Ciências 

 
História 

 

 
Domínio dos objetivos de aprendizagem 1º 2º 3º 4º 

01 Localiza informações explícitas no texto. 
    

02 Localiza informações implícitas no texto. 
    

03 Compreende o sentido de uma palavra ou expressão em frases e/ou textos. 
    

04 Elabora frases com coerência. 
    

05 Compreende e Interpreta textos verbais e não verbais em diferentes contextos. 
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06 Apresenta devolutivas com adequação à proposta do trabalho. 
    

07 Interpreta textos com auxílio de materiais gráficos diversos.(propagandas, charges, quadrinhos, etc) 
    

08 Identifica o tema do texto. 
    

09 Produz pequenos textos/parágrafos em função do gênero textual e objetivo do texto. 
    

10 Desenvolve a capacidade de leitura e análise de elementos das artes, tais como: imagens, obras de arte, vídeos, músicas, 

danças, cinema, literatura, teatro  (elementos artísticos). 

    

11 Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 
    

12 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos. 
    

13 Realiza os cálculos corretamente de uma adição ou subtração dos números naturais. 
    

14 Realiza os cálculos corretamente de uma multiplicação ou divisão dos números naturais. 
    

15 Resolve problemas com números naturais, envolvendo adição e/ou subtração. 
    

16 Resolve problemas com números naturais, envolvendo multiplicação e/ou divisão. 
    

17 Resolve expressão numérica e situação-problema envolvendo potenciação e radiciação. 
    

18 Efetua cálculos que envolvam operações com números inteiros. 
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19 Efetua cálculos que envolvam operações com números racionais (adição e subtração). 
    

20 Efetua cálculos que envolvam operações com números racionais (multiplicação e divisão) 
    

21 Resolve problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 
    

22 Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. 
    

23 Resolve problemas envolvendo noções de porcentagem. 
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AVALIAÇÃO DO EVENTO 

ANEXO 4 
 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 DE SOBRADINHO 

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA - ANO: 

 
REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES 

 
PROFESSOR CONSELHEIRO: SÉRIE/TURMA: 

NOME DO (A) ALUNO (A) 
 

INSTRUÇÕES: 

• 

 

Registre sua presença com o carimbo no espaço reservado. 

É da responsabilidade do estudante controlar, guardar esta ficha e entregá-la ao 
professor conselheiro ao final do evento, dia 20/05. 

O estudante DEVERÁ participar de, no mínimo, duas OFICINAS TEMÁTICAS por 
dia, cada uma valendo 0,4 ponto. 

Deverá registrar sua presença no dia 20/05 com o professor conselheiro. Essa ficha 
só terá validade com carimbo e assinatura. 

 
 

DIA    Observações 

 

 
PARTICIPAÇÕES 

    

 
PARTICIPAÇÕES 

 
PARTICIPAÇÕES 

 
PARTICIPAÇÕES 
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De qual atividade você mais 
gostou de participar? Por que? 

 
 

Sugestões e/ou reclamações? 
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ANEXO 5 - - CEF 08 DE SOBRADINHO – Relatório da aplicação do Questionário para ações do projeto- 
piloto Inovação em Comunidade (00080-00058546/2019-80) 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório é a consolidação dos dados obtidos, após a aplicação dos questionários 

“Indicadores de Inovação”, nas 4 (quatro) Unidades Escolares participantes do “Projeto Piloto 

Inovação em Comunidade”. 

A pretensão é validar ou refutar as premissas estabelecidas no Projeto, e evidenciar os 

resultados e ajustes necessários ao êxito da proposta, partindo da sistematização das informações 

coletadas durante sua execução. 

Os questionários foram elaborados na Gerência de Incentivo à Inovação Educacional, 

vinculado à Subsecretaria de Educação Básica, e validados pelas unidades escolares participantes e 

pelas Diretorias de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Sua construção usou como referência os 

Indicadores da Qualidade na Educação e avaliação do clima escolar . 

Os Indicadores da Qualidade na Educação, referenciados pelo Ministério da Educação, 

possuem sete dimensões: ambiente educativo, prática pedagógica e avaliação, gestão escolar 

democrática, formação e ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 

Já a avaliação do clima escolar, elaborada e validada por pesquisadores de diversas 

universidades, em especial pela UNICAMP/UNESP, considera que o clima escolar é constituído por 

oito dimensões inter-relacionadas: 

● as relações com o ensino e com a aprendizagem; 

● as relações sociais e os conflitos na escola; 

● as regras, as sanções e a segurança na escola; 

● as situações de intimidação entre alunos; 

● família, escola e comunidade; 

● a infraestrutura e a rede física da escola; 

● as relações com o trabalho; 

● e, por fim, a gestão e a participação; 

Os questionários foram disponibilizados para resposta em formulários do Google, divididos 

em 3 (três) etapas: Perfil, Práticas Escolares e Clima Escolar. As perguntas de “Práticas Escolares” e 

“Clima Escolar” continham 5 (cinco) tipos de respostas, devendo ser marcadas em múltipla escolha 

conforme as opções: sim, às vezes, não, não sei responder e não se aplica. 

Os entrevistados foram agrupados em 4 (quatro) categorias: Equipe Gestora, Professores, 

Comunidade Escolar e Estudantes, e a participação na pesquisa foi voluntária e anônima. 

A divulgação foi realizada por meio da Circular nº 39 constante no processo SEI nº 00080- 

00100569/2021-19, documento 63492130, e posteriormente repassada para as Unidades Escolares por 

intermédio da Equipe Gestora. 

A aplicação ocorreu no período entre 8 à 18 de junho, e faz referência ao 1º Bimestre/2021. É 

válido ressaltar que as escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal funcionaram no ensino 
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remoto desde o dia 16 de março de 2020 até o dia 02 de agosto de 2021, o que deve ser considerado 

para a análise dos resultados. 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
Inspirado em Comunidades de Aprendizagem, o projeto Inovação em Comunidade se propõe 

a aplicar ações para (re)organizar o trabalho pedagógico, exercer uma gestão integrada e flexível dos 

currículos (rotinas), estreitar a relação entre escola e comunidade e promover o exercício da reflexão, 

da autonomia e do engajamento coletivo por meio da implementação de dispositivos pedagógicos. 

A proposição deste Projeto Piloto tem a finalidade de obter os subsídios necessários à 

avaliação das condições de implantação e à elaboração de estratégias de ação para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras em uma realidade tão diversificada como o 

Distrito Federal. 

Nesse sentido, a execução de um projeto piloto permite o desenvolvimento e monitoramento 

de práticas educativas inovadoras que contribuam para o processo de transição entre o atual 

paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. 

Como resultado espera-se dar início à reorganização do trabalho pedagógico promovendo a 

autonomia do estudante, independentemente da idade ou nível de escolarização, respeitando seu 

processo de aprendizagem. 

O conteúdo completo de projeto encontra-se no Processo SEI nº 00080-00058546/2019- 

80 

 

 
 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
O CEF 08 DE SOBRADINHO é uma unidade escolar que atende estudantes do 6º ao 9º do 

Ensino Fundamental e que está localizada em Sobradinho II, uma das Regiões Administrativas do 

Distrito Federal. 

Os dados obtidos nos questionários trazem as seguintes informações: 

 
 

1. PERFIL DO ENTREVISTADO 

Esta seção pretende conhecer o perfil do público que atua e que é atendido no CEF 08 DE 

SOBRADINHO. Foram feitas perguntas contemplando a idade, cor da pele, escolaridade, tempo que 

está na escola, entre outras. 

 
 

1.1. PERFIL DA EQUIPE GESTOR 

1 - A idade dos entrevistados variou de 34 a 53 anos, sendo a média 44 anos. 
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1.2. PERFIL DOS PROFESSORES 

1 - A idade dos entrevistados variou de 26 a 56 anos, sendo a média 42 anos 
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1.3. PERFIL DA COMUNIDADE ESCOLAR 

1 - A idade dos entrevistados variou de 20 a 65 anos, sendo a média 40 anos. 
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1.4. PERFIL DOS ESTUDANTES 

1 - A idade dos entrevistados variou de 8 a 16 anos, sendo a média 13 anos. 
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2. PRÁTICAS ESCOLARES 

Esta seção pretende avaliar o engajamento e conhecimento dos entrevistados acerca das 

práticas escolares desenvolvidas no CEF 08 DE SOBRADINHO. As perguntas foram agrupadas em 

pequenos blocos por assunto com o objetivo de facilitar a análise e avaliação dos resultados. 

É importante ressaltar que quando tratarmos de "Equipe Gestora" estão incluídos o(a) 

diretor(a), vice-diretor(a), supervisor(a), secretário(a) escolar, orientador(a), coordenador(a) e os 

profissionais da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. 

 
 

2.1. PRÁTICAS ESCOLARES DA EQUIPE GESTORA 
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2.2. PRÁTICAS ESCOLARES DOS PROFESSORES E DAS PROFESSORAS 
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2.3. PRÁTICAS ESCOLARES DA COMUNIDADE 
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2.4. PRÁTICAS ESCOLARES DOS ESTUDANTES 
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3. CLIMA ESCOLAR 

Esta seção pretende avaliar a qualidade das relações interpessoais e do clima escolar do CEF 

08 DE SOBRADINHO. As perguntas foram agrupadas em pequenos blocos por assunto com o 

objetivo de facilitar a análise e avaliação dos resultados. 

É importante ressaltar que quando tratarmos de "Equipe Gestora" estão incluídos o(a) 

diretor(a), vice-diretor(a), supervisor(a), secretário(a) escolar, orientador(a), coordenador(a) e os 

profissionais da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. 

 
 

3.1. PERCEPÇÃO DO CLIMA ESCOLAR PELA EQUIPE GESTORA 
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3.2. PERCEPÇÃO DO CLIMA ESCOLAR PELOS PROFESSORES 
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3.3 PERCEPÇÃO DO CLIMA ESCOLAR PELA COMUNIDADE 
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3.4. PERCEPÇÃO DO CLIMA ESCOLAR PELOS ESTUDANTES 
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ANEXO 6 – ROTEIROS DE ESTUDOS 

 

4º Roteiro de Ciências e Matemática 
s 

2º BLOCO: 8º 
s 

e 9º 
 

Tema: ISTs, Saúde e Sexualidade 
 

Aluno/a: Ano/turma:    
 

Ao final deste roteiro, o/a aluno/a deverá ser capaz de: 
 

➔ Discutir sobre a responsabilidade e o respeito que cada indivíduo deve ter com o seu próprio corpo e com 

o dos outros. 

➔ Conhecer as responsabilidades e o respeito dos pais em relação aos seus filhos, no que tange às diferenças 

individuais, intelectuais, físicas, socioeconômicas, étnicoraciais, de gênero, de orientação sexual, de idade 

e culturais. 

➔ Compreender o conceito de infecção sexualmente transmissível. 

➔ Conhecer as principais infecções sexuais que afetam os indivíduos contemporâneos. 

➔ Discorrer sobre prevenção de ISTs. 

➔ Comparar os métodos de prevenção de ISTs, indicando aqueles mais eficazes. 

➔ Representar situações nas quais há ênfase na importância da orientação médica e da educação na 

prevenção e combate às ISTs. 

➔ Elaborar e resolver situações problema, envolvendo cálculo de porcentagens. 

➔ Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma 

pesquisa. 

 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA 

 

A sexualidade é uma característica inerente ao ser humano. Todos, independente de criação, 

raça, cor, crença, idade, orientação sexual, experimentam a sexualidade ao longo de sua vida. 

Nós já sabemos que durante a puberdade nossa produção hormonal muda, fazendo com que 

nossas características sexuais amadureçam e se desenvolvam. Nessa fase surge um maior interesse 
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pela sexualidade. A sexualidade tem um papel fundamental no desenvolvimento físico e psíquico de 

um indivíduo. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais sobre Orientação Sexual, a Orientação 

Sexual na escola é um dos fatores que contribui para o conhecimento e valorizaçãodos direitos sexuais 

e reprodutivos. Estes dizem respeito à possibilidade de que homens e mulheres tomem decisões sobre 

sua fertilidade, saúde reprodutiva e criação de filhos, tendo acesso às informações e aos recursos 

necessários para implementar suas decisões. Esse exercício depende da vigência de políticas públicas 

que atendam a estes direitos. 
(Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/pcn/orientacao.pdf) 

 

Atividade 1: Você considera importante tratar sobre educação sexual na escola? Sim ou 

não? Justifique sua resposta. 

 
Atividade 2: Tendo em vista que o tema educação sexual faz parte do currículo da 

Secretaria de Educação, ao ler o texto, quais pontos você acha mais importantes serem 

trabalhados em sala? 

 

Pesquisa - Transformações da puberdade e adolescência 
 

O período da puberdade tem grande relevância na construção da sexualidade, por isso, é muito 

importante compreender como o surgimento das características sexuais secundárias afetam a vida dos 

jovens. 

Nas últimas semanas, vocês responderam um formulário sobre as transformações da 

puberdade e sobre como deve ocorrer a orientação e o aconselhamento nessa fase da vida. A seguir, 

faremos a análise e interpretação dos resultados obtidos na nossa pesquisa. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/pcn/orientacao.pdf
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A partir da análise do gráfico, responda: 

a) Qual é o tema desse gráfico? 

 
b) Qual é a informação do eixo horizontal? 

 
c) Qual é a informação do eixo vertical? 

 
d) De acordo com o gráfico, qual é a transformação do corpo que mais causou incômodo? 

 
e) É possível estabelecer uma relação entre as informações do gráfico e uma tabela. 

Observando as informações do gráfico, complete a tabela. 

 

Transformações psicológicas 

Transformação física Quantidade de respostas 

Sensação de tristeza e alegria oscilante 
 

 
10 

Desejo pelo outro 
 

Vontade de morar sozinho, ter seu espaço 
 

 
12 

Questionamento sobre a fé 
 



  Construindo Saberes” - CEF08 2022  

Atividade 16: 

16 

 

 

 

 
 

A partir da análise do gráfico, responda: 
a) Qual é o tema desse gráfico? 

 
b) Qual é a informação do eixo horizontal? 

 
c) Qual é a informação do eixo vertical? 

 
d) De acordo com o gráfico, qual é a transformação do corpo que mais causou incômodo? 

 
e) É possível estabelecer uma relação entre as informações do gráfico e uma tabela. Observando as 

informações do gráfico, complete a tabela. 

 

Transformações físicas do corpo feminino 

Transformação física Quantidade de respostas 

Menstruação 
 

Aparecimento de espinhas 
 

Aumento da altura e do peso 
 

Crescimento de pelos 
 

Crescimento das mamas 
 

Mudança de odor (cheiro) 
 

Mudança na genitália 
 

Nenhuma dessas transformações mecausou 

desconforto. 
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Atividade 5: 
 

A partir da análise do gráfico, responda: 

a) Qual é o tema desse gráfico? 
 

b) Qual é a informação do eixo horizontal? 
 

c) Qual é a informação do eixo vertical? 
 

d) De acordo com o gráfico, qual é a transformação psicológica que mais causou incômodo? 
 

e) É possível estabelecer uma relação entre as informações do gráfico e uma tabela. Observando as 

informações do gráfico, complete a tabela. 

 

Transformações físicas do corpo masculino 

Transformação física Percentual de respostas 

Aumento da altura e do peso 
 

Aparecimento de espinhas 
 

Crescimento do pênis e testículos  

Ejaculação  

Mudança na voz 
 

Crescimento de pelos 
 

Mudança de odor (cheiro) 
 

Aumento das glândulas mamárias 
 

Nenhuma dessas transformações mecausou 

desconforto. 
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Puberdade e formação da sexualidade 
 

Aprendemos nas últimas aulas que é na puberdade que surgem as características sexuais 

secundárias no corpo humano. Essas transformações, provocadas pela ação de hormônios, acentuam 

as diferenças entre o corpo masculino e o feminino. 

Porém, existem pessoas que sentem desconforto ou sofrimento pelo fato de seu sexo biológico 

não corresponder ao gênero com o qual se identificam, e é justamente na puberdade que aumenta essa 

sensação de não pertencimento ao próprio corpo. A seguir, iremos aprender mais sobre a diferença 

entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual, que são pontos fundamentais na 

construção da sexualidade. Vamos entender: 

A identidade de gênero diz respeito a como a pessoa se sente e se percebe em relação ao seu 

gênero. É um sentimento e um sentido profundo sobre si mesmo. Sua identidade de gênero pode ser 

feminina, masculina, trans, travesti ou ainda pode ser designada como mulher,homem, mulher trans, 

travesti, homem trans, não-binário, entre outras possibilidades. 

A orientação sexual se refere ao desejo afetivo-sexual, romântico ou não-romântico que uma 

pessoa tem por outra. Essa orientação pode, entre outras definições, ser homossexual, heterossexual, 

pansexual ou bissexual. Existem ainda outras modalidades de orientação sexual, como assexual e 

demissexual. 

É importante lembrar que a comunidade LGBTQIA+ não padece de nenhum tipo de 

transtorno ou doença por ser quem são, com relação a sua identidade de gênero ou orientação sexual. 

Ser uma pessoa trans ou travesti, ou ainda ser gay ou lésbica, é uma potência da existência humana, 

uma possibilidade de vida, assim como é ser cisgênero ou heterossexual. 
(FONTE: https://blog.psicologiaviva.com.br/identidade-de-genero-e-orientacao-sexual/) 

https://blog.psicologiaviva.com.br/homossexualidade-pelo-lado-de-dentro/
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Relatos de vidas perseguidas 
 

A seguir, vamos conhecer a história de algumas pessoas que lutam diariamente pelo simples 

direito de existir. Imagine você não se sentir parte de lugar algum, aprisionado em uma jaula de 

julgamentos e preconceitos alheios, com dificuldades de manifestar o amor da maneira que lhe é 

natural e sem poder ser quem você realmente é. 

Pois bem, as histórias que vamos contar mostram uma superação disso tudo, homens e 

mulheres que enfrentam todos os dias os exércitos de moralistas e torturadores capazes de destruir 

vidas em nome de suas ideias retrógradas, manipuladoras e, por vezes, hipócritas. 
 

1° Relato - RENATO CALI (2016) 
Era fim de tarde de 14 de fevereiro, um domingo, e o 

locutor de rádio Renato Rômulo Kali Koury Silva estava sozinho 

em casa, no Bairro São Jorge, em Francisco Sá - MG. Renato conta 

que ouviu o grito de alguém dizendo que “viado tem que morrer.” 

Na sequência, jogaram uma pedra no portão da sua casa. 

O locutor decidiu sair à rua. Nesse momento, apareceram 

dois rapazes. “Eles disseram que eu tinha que 

morrer. Depois, começaram a me agredir com pancadas na cabeça e chutes nas costelas“. 

 
Renato relata que somente não foi morto por ter sido socorrido pelos vizinhos. Os agressores fugiram 

antes da chegada da Polícia Militar. 

Após ser atacado com chutes e pancadas na cabeça e quase ser morto, Renato está 

amedrontado, temendo um novo ataque. 
FONTE: 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/03/13/interna_gerais,742893/homossexuais-contam-como-enfrentam-rejeicao-e-violenci 

a-no-norte-de-mi.shtml 

 
Atividade 6: Responda às questões de acordo com o relato acima: 

 
a) Qual o sexo biológio de Renato? 

 
b) Qual a orientação sexual de Renato? 

 
c) Qual é a identidade de gênero? 

 
d) E a expressão de gênero? 

 
e) Você considera que Renato fez alguma coisa errada? E acha justo ele ter medo de sair de casa ou até 

mesmo de trabalhar e fazer suas obrigações? 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/03/13/interna_gerais%2C742893/homossexuais-contam-como-enfrentam-rejeicao-e-violenci
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2° Relato: CEZAR SANT’ANNA 
Cézar Sant’Anna tem 29 anos e uma história que, para muita gente, pode soar com estranheza. 

Há 11 anos ele deu à luz a sua própria filha – Fernanda. 

Transexual, Cézar comenta que o ‘estranho’ vem do desconhecimento das pessoas sobre a 

transexualidade e mais do que isso sobre o amor de pai para filha. 

Explico: Cézar foi identificado ao nascer como pertencente ao 

gênero feminino, mas se identifica como do gênero masculino. 

Cézar deu a luz à Fernanda em 2006 e ele só iniciou a transição de 

gênero em 2015. “Eu não tinha conhecimento que era um homem 

transexual. Eu vivia sem referência no mundo. Na época que eu 

gerei a Fernanda eu não sabia. Eu vivia achando que era uma pessoa 

cisgênera (aquela que tem a identidade de gênero igual ao sexo 

biológico). Eu tentei por muito tempo levar uma vida cisgênera e 

heterossexual”. 

Pai apaixonado, Cézar precisa driblar certos preconceitos. Na escola de Fernanda, ele conta 

que já no primeiro dia de aula contou para a professora dela para evitar quaisquer transtornos. “O 

preconceito muitas vezes não é das crianças. As negativas muitas vezes vêm dos pais. 
FONTE: 

https://blogs.correio24horas.com.br/mesalte/conheca-a-historia-do-homem-transexual-que-engravidou-e-tem-uma 

-filha-de-11-anos/ 

 

Atividade 07: Responda às questões de acordo com o relato acima: 

 
a) Qual é o sexo biológico de Cézar? 

 
b) Qual é a identidade de gênero de Cézar? 

 
c) Qual é a orientação sexual de Cézar? 

 
d) Qual é a expressão de gênero de Cézar? 

 
e) Cézar é pai de uma jovem de 11 anos, Fernanda, e se preocupa muito com a socialização da menina na 

escola. Caso você fosse colega da Fernanda, qual seria sua postura em relação a ela? 

 
f) Há um trecho da matéria em que Cézar diz “Eu tentei por muito tempo levar uma vida cisgênera e 

heterossexual”. Explique os significados dos termos cisgênero e transgênero. 

 

 

Homofobia é Crime 
 

Até declarações homofóbicas podem ser enquadradas no crime de racismo; pena é de 1 a 3 

anos, podendo chegar a 5 em casos mais graves. 

A criminalização da homofobia e da transfobia foi permitida pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) em decisão de junho de 2019. Por 8 votos a 3, os ministros consideraram que atos 

preconceituosos contra homossexuais e transexuais passariam a ser enquadrados no crime de racismo 

(veja mais no vídeo abaixo). 

A criminalização da homofobia e transfobia prevê que: 

● "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito" em razão da orientação 

sexual da pessoa poderá ser considerado crime; 

● a pena será de um a três anos, além de multa; 

https://blogs.correio24horas.com.br/mesalte/conheca-a-historia-do-homem-transexual-que-engravidou-e-tem-uma-filha-de-11-anos/
https://blogs.correio24horas.com.br/mesalte/conheca-a-historia-do-homem-transexual-que-engravidou-e-tem-uma-filha-de-11-anos/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/supremo-tribunal-federal/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/supremo-tribunal-federal/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/13/stf-permite-criminalizacao-da-homofobia-e-da-transfobia.ghtml
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● se houver divulgação ampla de ato homofóbico em meios de comunicação, como publicação 

em rede social, a pena será de dois a cinco anos, além de multa; 

● e a aplicação da pena de racismo valerá até o Congresso Nacional aprovar uma lei sobre 

o tema. 
Com a decisão do STF, o Brasil se tornou o 43º país a criminalizar a homofobia,segundo o 

relatório "Homofobia Patrocinada pelo Estado", elaborado pela Associação Internacional de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais (Ilga). 
Fonte: https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/09/30/homofobia-entenda-situacoes-que-configuram-crime-e-quais-as-penas.ghtml 

 

Atividade 8: Como você percebe situações e comportamentos homofóbicos no ambiente 
escolar?De que forma essas atitudes podem impactar na vida do/a estudante que sofre 
esses tipos de ataques e perseguições? 

Atividade 9: Ao presenciar uma cena de homofobia, qual seria a sua reação? Denunciaria 
ou se manteria neutro diante da situação? 

 

Você sabe o que e quais são as ISTs? 
 

As ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) são aquelas que se transmitem de umapessoa 

para a outra por meio da relação sexual. São consideradas um dos problemas de saúde pública mais 

comuns em todo o mundo. 

SINAIS DAS ISTs 

Ao observar qualquer um dos seguintes sintomas, um médico deve ser procurado, pois quanto 

mais cedo uma infecção/doença for diagnosticada, mais fácil e rápida será a cura. Também é 

importante salientar que mesmo sem sintomas, uma pessoa pode portar uma IST - ela pode ser/estar 

assintomática. 
 

SINTOMAS: 
● Coceira, dor, caroços, feridas, bolhas, verrugas, inflamação, manchas avermelhadas/escuras 

nos órgãos genitais ou nas proximidades deles, na região anal, na boca, na palma da mão, na 

planta dos pés; 

● Dor, ardência ou incômodo durante o ato sexual ou na hora de urinar; 

● Secreções ou sangue expelidos pelo pênis; 

● Mudança de cor ou cheiro na secreção vaginal ou dor na parte baixa da barriga. 
Em alguns casos, porém, não se desenvolvem sintomas, principalmente entre as mulheres. 

Além disso, dependendo do tipo de infecção, podem se passar dias ou semanas até que os sintomas 

apareçam: é o que chamamos de período de incubação. 

Vamos conhecer algumas dessas infecções? 
 

GONORREIA 
É causada por uma bactéria que pode causar inflamações na uretra, na próstata, no útero, no 

reto, na garganta e nos olhos, pode causar dor nos testículos, ardência e/ou dor ao urinar e pode ocorrer 

a liberação de uma secreção amarelada pelo pênis e pela vagina. 

Mesmo nos casos assintomáticos, uma pessoa pode transmitir a doença. Se a mãe estiver com 

essa infecção os olhos do recém-nascido podem ser infectados durante o parto. Quando não tratada, 

a gonorreia pode causar infertilidade e outros danos à saúde. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/13/com-decisao-do-stf-brasil-se-torna-43o-pais-a-criminalizar-homofobia-diz-relatorio.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/09/30/homofobia-entenda-situacoes-que-configuram-crime-e-quais-as-penas.ghtml
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SÍFILIS 

 

A sífilis também é causada por uma bactéria e pode ser fatal caso não seja tratada 

corretamente. 

Num primeiro momento após a infecção, surge uma ferida indolor, com bordas duras. A ferida 

some entre 2 a 6 semanas, mas a bactéria continua presente no organismo. 

Quando não há o tratamento adequado, cerca de 2 a 6 meses depois aparecem feridas na pele, 

além de dores musculares, nas articulações e febre. Esses sinais também desaparecem depois de um 

tempo e, caso a pessoa continue sem receber o tratamento, a bactéria pode atacar o sistema nervoso, 

o coração e as artérias, podendo causar a morte do portador. 
 

HERPES GENITAL 

 

A herpes pode ser causada por dois tipos de vírus: um que se concentra nos lábios e na face e 

outro que causa a herpes genital. O local, inicialmente, fica vermelho e coça. Depois surgem pequenas 

bolhas que estouram e formam feridas. Mesmo que os sintomas desapareçam, o vírus continua 

presente no organismo e pode provocar recaídas. 

Para o tratamento da herpes, há medicamentos que diminuem os sintomas, a duração e os 

riscos de transmissão, mas não eliminam o vírus. 
 

INFECÇÕES POR CLAMÍDIA 

 

A bactéria causadora da clamídia pode causar infecções na uretra, nos olhos e nos linfonodos 

da região genital. Na mulher pode atingir, também, o útero e as tubas uterinas. 

Os sintomas são: dor e ardência ao urinar, inchaços na virilha (ínguas que liberam pus), 

sangramento entre as menstruações ou durante o ato sexual, dor durante o ato sexual, etc. Caso não 

seja tratada corretamente, pode causar esterilidade e outros danos à saúde. 
 

HPV (CONDILOMA) 

 

É causada pelo vírus do HPV e forma, geralmente, verrugas nos órgãos genitais, no colo do 

útero e/ou ao redor do ânus. Caso haja contato direto com a região lesionada e a mucosa daboca, 

também podem se desenvolver verrugas na região oral e na faringe. 

O tratamento é feito pela eliminação das verrugas e depende da área afetada. Mulheres que já 

tiveram ou têm o condiloma devem fazer exames periodicamente para a prevenção do câncer de colo 

do útero. O HPV oral também pode aumentar significativamente achance de desenvolvimento do 

câncer de boca. O Sistema Único de Saúde (SUS) fornece a vacina que protege contra diversos 

tiposde HPV gratuitamente. 
 

HEPATITE B 

 

O vírus da hepatite B é transmitido pelo sangue e outros líquidos/ secreções corporais 

contaminados. Ela pode ser transmitida de uma mãe portadora do vírus da hepatite B para seubebê 

no nascimento; por contato sexual com uma pessoa infectada; por injeções ou feridas provocadas por 

material contaminado; por tratamento com derivados de sangue contaminados. Os sintomas da 
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hepatite B aguda, se eles aparecem, podem incluir: febre, fadiga, perda de apetite, náuseas, vômitos, 

etc. 

Assim como o HPV, também existe a vacina contra os diferentes tipos de hepatite, cuja 

primeira dose deve ser aplicada logo após o nascimento. 
 

HIV (AIDS) 

 

O vírus causador do HIV pode ser transmitido por via sexual ou pelo sangue. Esse vírusataca 

do Sistema Imune do seu portador, o que diminui a quantidade de células de defesa do organismo e, 

com essas células em menor quantidade, o organismo fica sem defesa contra diversos microrganismos 

e a pessoa infectada pode morrer vítima de infecções que não causariam grandes problemas em um 

indivíduo com as defesas completas. 

O vírus pode ser transmitido por relações sexuais com portadores do vírus; por transfusão de 

sangue contaminado; pelo uso de seringas e objetos perfurocortantes contaminados; da mãe 

portadora para o filho na gravidez e na amamentação; por transplante de órgãos e inseminação 

artificial. 

Não existe, ainda, uma vacina contra o vírus do HIV devido a sua capacidade de mutação. As 

pessoas infectadas com esse vírus fazem uso de uma combinação de medicamentos que prolongam a 

vida do portador. 
 

TRICOMONÍASE 

 

É causada por um protozoário. Nas mulheres ataca o colo do útero, a vagina e a uretra, 

causando uma secreção branca ou amarelada e mal cheirosa. Pode causar dor durante a relaçãosexual, 

ardência e dificuldade para urinar e coceira na genitália. 

Em muitos casos a pessoa não apresenta sintomas. O tratamento é feito por meio de 

medicações. É importante que o(a) parceiro(a) também faça o tratamento. 
 

Atividade 10: Considere as seguintes situações: 

 
a) Sílvia e Carlos são casados e após um exame de rotina, Carlos descobre que é portador do vírus HIV. Quais 

seriam as atitudes do casal após esta constatação? Na sua opinião, como Carlos pode ter sido infectado? 

 
b) O uso do banheiro público gera muitas dúvidas em relação à infecção por ISTs. Se uma mulhercom HPV 

utilizar o vaso sanitário e logo em seguida outra pessoa fizer o uso deste mesmo vaso sanitário, ela pode 

ser infectada pelo HPV? 

 
c) Andreia e Felipe são namorados e Andreia percebeu um pequeno machucado no canto da boca de Felipe. 

Ao fazer o exame, ficou constatado que se tratava de Herpes. Andreia ainda não manifestou os sintomas, 

mas há uma grande possibilidade de ter contraído o vírus. Além do beijo, quais as outras formas que Andreia 

pode ter se contaminada? Que outras ISTs podem ser transmitidas através do beijo? 

 
1) Glória costuma fazer suas unhas no salão e prefere levar seu material, como alicate e espátula. Num 

determinado dia, Glória esqueceu e deixou a manicure utilizar os materiais de uso coletivo. Com esta 

atitude, Glória correu o risco de se infectar de alguma forma? Explique. 
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Atividade 11: Quais medidas de prevenção podem ser tomadas para evitar a 
transmissão de cada IST? 

 

IST Medidas de prevenção 

HIV  

SÍFILIS  

HPV  

HERPES  

GONORREIA  

CLAMÍDIA  

TRICOMONÍASE  

HEPATITE B  

 
 
 
 
 



  Construindo Saberes” - CEF08 2022  

26 

 

 

 

Atividade 12: A partir da análise da imagem acima, responda: 

 

a) Por que há dois mapas na mesma imagem? Qual a diferença entre as informações? 

b) Qual a diferença entre sífilis adquirida e sífilis em gestante? 

c) Qual o total de casos notificados de sífilis adquirida nos anos de 2017 e 2018? 

 
d) Qual o total de casos notificados de sífilis em gestantes nos anos de 2017 e 2018? 

 
e) Preencha a tabela abaixo de acordo com as informações de casos notificados em cada região.. 

 

 

REGIÃO NÚMERO DE CASOS DE SÍFILIS 
ADQUIRIDA 

NÚMERO DE CASOS DE 
SÍFILIS EM GESTANTES 

Norte   

Nordeste 
  

Centro-Oeste 
  

Sul 
  

Sudeste 
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Atividade 13: O que a taxa de falha significa? 

 
Atividade 14: Sabendo que a eficácia é encontrada através da conta 100% - (taxa de falha) = 
(eficácia), calcule a eficácia dos seguintes métodos contraceptivos: 

 
a) DIU hormonal: 

 
b) Pílula anticoncepcional: 

 
c) Preservativo masculino: 
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d) Coito interrompido: 

 
e) Método da tabelinha: 

 

Atividade 15: A respeito dos seus conhecimentos sobre métodos contraceptivos, responda: 
 

a) Existe algum método contraceptivo 100% eficaz? 

 
b) Todos os métodos contraceptivos também previnem contra as ISTs? 

 

Alerta dos casos de AIDS no Distrito Federal 
 

  Casos de infecção por HIV aumentam no Distrito Federal - Diagnóstico da Aids  

cresceu entre a população acima dos 60 anos, entre os anos de 2014 e 2019. Também houve 

aumento dos casos em jovens entre 20 e 29 anos. 

Fique sabendo! 
O HIV é uma IST, ou seja, uma Infecção Sexualmente Transmissível. Sendo assim, a principal 

forma de contágio é a via sexual. Essa infecção é causada por um vírus denominado Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV). 

A AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV e 

surge quando a pessoa apresenta infecções oportunistas (que se 

aproveitam da fraqueza do organismo, como tuberculose, gripe e 

pneumonia) devido à baixa imunidade ocasionada pelo vírus. 

Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, nesta terça-feira(1/12), 

revelam que os casos de infecção pelo vírus HIV aumentaram em 2019 no Distrito Federal. Ao todo, 

foram 752 notificações contra 701 em 2018. De acordo com a Subsecretaria de Vigilância à Saúde 

(SVS), de 2014 a 2019, foram notificados 4.102 casos de infecção pelo HIV e 2.150 casos de aids. 

No mesmo período, também houve aumento, embora mais tímido, quando comparado os dois 

anos, dos casos diagnosticados com Aids – doença causada pelo vírus HIV. Foram 294 casos 

confirmados no ano passado, oito a mais que no ano anterior. A divulgação ocorre no dia em que se 

inicia a campanha Dezembro Vermelho – mês de luta contra a Aids. 

Os casos de infecção pelo vírus HIV e diagnóstico da Aids também cresceram entre a 

população acima dos 60 anos, entre os anos de 2014 e 2019. Em seis anos, os casos de HIV em 

maiores de 60 anos, em ambos os sexos, variou 275%. “Essa população é sexualmente ativa, mas 

ainda encontra barreiras e tabus quando o assunto é sexualidade. É preciso falar abertamente sobre o 

tema e alertar esse grupo sobre a importância de se prevenir.”, observa a gerente de Vigilância de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis, Beatriz Maciel Luz. 

O levantamento também traz aumento de 25,2% dos casos em jovens entre 20 e 29 anos em 

2019, (de 13,1 para 16,4 casos de Aids em homens para cada caso em mulheres). Dos casos 

detectados no sexo masculino, houve redução de 24,4% apenas os indivíduos que estão na faixa etária 

entre 15 e 19 anos. Nas mulheres, a redução ocorreu em todas as faixas etárias, com exceção daquelas 

que têm entre 15 e 19 anos e 50 e 59 anos, onde o aumento foi de 5,9%. 

Dia Mundial da Luta contra a 

Aids: 1º de Dezembro Situação 

epidemiológica por região 

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-ist
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Entre os anos de 2014 e 2019, o Riacho Fundo I foi a região administrativa do DF que 

apresentou maior aumento nos casos de Aids e HIV. Todos os casos a cada 100 mil habitantes. 

● Riacho fundo: De 17 para 30, um aumento de 74%. Em relação ao HIV, a infecção pelo vírus 

atingiu, em 2014, 7,4 casos; 

● O Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), que não tinha casos registrados de infecções 

por HIV, notificou, em 2019, 2 casos; 

● Sobradinho: Comparando 2014 com 2019, os casos de HIV também foram maiores em 

Sobradinho, que apresentava, em 2014, o coeficiente de infecção entre 10 e 20 casos, 

ficando entre 30 e 40 em 2019; 

● No Gama, também houve aumento, passando de 20 a 30 casos em 2014 para 30 a 40 casos 

em 2019; 

● O Cruzeiro aparece com redução na taxa de infecção pelo vírus, que era entre 40 e 50 casos 

por 100 mil habitantes em 2014 regredindo para entre 10 e 20 casos. 

● O Paranoá se manteve com o coeficiente de detecção entre 17 e 23 casos entre 2014 e 2019; 

● Também ficaram estáveis as regiões de Sobradinho II, Santa Maria, Ceilândia, Riacho Fundo 

II, Varjão e Planaltina, com coeficiente de 6 a 12 casos; 

● As demais regiões administrativas apresentaram redução, sendo a mais significativa no Lago 

Norte, que tinha em 2014 o coeficiente de detecção de 23 a 30 casos regredindo para0 a 6 

casos em 2019; 

Na tabela abaixo, os dados acima estão organizados de acordo com o máximo de casos observados 

para cada 100 mil habitantes. 
 

REGIÃO CASOS ANTES CASOS DEPOIS 

RIACHO FUNDO 17 30 

SIA 0 2 

SOBRADINHO 20 40 

GAMA 30 40 

CRUZEIRO 50 20 

PARANOÁ 23 23 

SOBRADINHO II, SANTA MARIA, CEILÂNDIA, 

RIACHO FUNDO II, VARJÃO E PLANALTINA 

12 12 

LAGO NORTE 30 6 
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Atividade 16: Observando a tabela e o gráfico acima, quais regiões administrativas tiveram 
aumento? Calcule o aumento percentual. 
Como calcular o aumento percentual: 

𝐴𝑝 = 
  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑥 100 

 
 
 

Atividade 17: De acordo com o texto, não houve aumento e nem diminuição dos casos nas 
regiões de Sobradinho II, Santa Maria, Ceilândia, Riacho Fundo II, Varjão e Planaltina, com 
coeficiente de 6 a 12 casos por 100 mil habitantes. Calcule o valor percentual dos 
coeficientes respectivamente. 

Outras regiões que apresentaram maior redução nos coeficientes foram Lago Sul, Guará e 

Taguatinga, passando de 23 a 30 casos por 100 mil habitantes para 12 a 17. 

Mortalidade por Aids 

O coeficiente de mortalidade por Aids (por 100 mil habitantes), no Distrito Federal, de 2014 a 

2019, apresentou redução de 30%, passando de 4,6 para 3,2 óbitos por 100 mil habitantes. 

Nesse período, a Região de Saúde Norte (Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal) foi 

a única que apresentou aumento (81%), passando de 1,7 para 3,1 óbitos por Aids a cada 100 mil 

habitantes. 

As maiores reduções foram observadas nas Regiões: 

- Região Sul: Gama e Santa Maria: 53,5% 

- Região Centro-Sul: (Guará, Estrutural, Sia, SCIA, Candangolândia, Núcleo 

Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo I e Riacho Fundo II: 52,7% 
Em 2019, as Regiões Oeste (Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente/Pôr do Sol), Sul e Leste 

(Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico) apresentaram coeficientes de mortalidade por 

Aids superiores aos do Distrito Federal como um todo. Nesse mesmo ano, o coeficiente na Região 

Centro-Sul voltou a crescer, com 22,2% de aumento. A Região Norte também apresentou aumento 

(21,5% em relação a 2018). 
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No Distrito Federal, a queda foi de 15,2%, comparados os dois últimos anos analisados. Em 

números absolutos, foram 671 mortes por Aids entre 2014 e 2019, sendo 73,2% em homens e 26,8% 

em mulheres . 

Atividade 18: De acordo com o texto, foram 671 mortes por Aids, sendo 73,2% em homens 
e 26,8% em mulheres. Calcule o número de mortes de homens e mulheres, transformando 
porcentagem em número real. 

 
Prevenção, diagnóstico e tratamento 

Em todas as 172 unidades básicas de saúde e no Núcleo de Testagem e Aconselhamento 

(NTA), localizado na Rodoviária do Plano Piloto, são oferecidos testes, sendo na maioria rápidos, 

para detecção do HIV. Essas unidades disponibilizam, durante todo o ano, preservativos masculinos 

e femininos e gel lubrificante. 

A rede pública de saúde oferece a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) disponibilizada 

no Hospital Dia e no Hospital Universitário de Brasília, como estratégia de prevenção, além do uso 

de preservativos. A PrEP é disponibilizada para populações de maior vulnerabilidade e que tenham 

práticas de maior risco para infecção pelo HIV. 

Também está disponível em toda a rede a Profilaxia Pós-Exposição (PEP). É uma forma de 

prevenção da infecção pelo HIV com o uso de medicamentos que fazem parte do coquetel utilizado 

no tratamento da Aids para pessoas que possam ter entrado em contato com o vírus recentemente, por 

meio da exposição ocupacional, no caso de profissionais de saúde, por exemplo, ou pela exposição 

sexual ocorrida em casos de sexo sem camisinha ou de violência sexual. A PEP está disponível em 

todos os serviços de urgência e emergência, Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e no Hospital 

Dia. 

Os casos positivos receberão direcionamento para tratamento específico em um Serviço de 

Atendimento Especializado (SAE) em HIV/Aids. Nos SAEs são feitos exames complementares para 

averiguar a situação de saúde e o estágio da infecção para estabelecer otratamento adequado com os 

antirretrovirais e outros medicamentos indicados, quando necessário. Ao todo, são oito unidades 

públicas de saúde especializadas: Hospital Dia (508 Sul), ambulatórios dos hospitais regionais de 

Sobradinho, Ceilândia e Universitário de Brasília e nas policlínicas de Taguatinga, Lago Sul, 

Planaltina e Gama. 

Fonte:https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/12/4892392-casos-de- infeccao-por-hiv- 

aumentam-no-distrito-federal.html (adaptado) 

Atividade 19: Faça os cálculos abaixo com as informações obtidas em jornais, revistas 
e sites: ( Lembrando que vamos trabalhar com regra de três) 

 

a) Em cada mês, morrem 4 crianças, filhas de mães adolescentes, em Campo Grande (MT). 

(Retirado do jornal correio do estado do dia 19/092011) 
 

● Em 2 anos, quantas crianças perdem a vida? 

 

 

b) Em 2010, das 169 crianças menores de 1 ano faleceram, 50 eram filhos de adolescentes 

(Retirado do jornal correio do estado do dia 
19/09/2011) 

 
● Qual é a porcentagem que o número de filhos de adolescentes representa no total demortes? 

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/12/4892392-casos-de-infeccao-por-hiv-aumentam-no-distrito-federal.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/12/4892392-casos-de-infeccao-por-hiv-aumentam-no-distrito-federal.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/12/4892392-casos-de-infeccao-por-hiv-aumentam-no-distrito-federal.html
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c)  O número de adolescentes grávidas no estado de São Paulo passou de 149 mil casos, em 1998, para 93 

mil em 2009. 
(RETIRADO : Agência Brasil 26/07/2011 ) 

 

● Qual foi a redução percentual do número de adolescentes grávidas no estado de SãoPaulo? 

 

 

d) Cerca de 20% dos casos de gravidez na adolescência ocorrem nos primeiros meses de vida sexual e, entre 

40% e 50% no primeiro ano. 

 
(RETIRADO: http:/boasaude.uol.com.br/) 

 

● Escreva, na forma decimal, as porcentagens da informação deste enunciado. 

 

 

Atividade 20: A aluna Maria de Fatima Moreira do CEF 8, entrou na puberdade e começou a 
ter muitas dúvidas em relação à sua sexualidade e às mudanças ocorridas no seu corpo, como 
menstruação e gravidez. Então, resolveu procurar maiores informações. Ao receber um convite 
para participar de um debate, ela se deparou com um grande problema: precisava resolver 
uma expressão matemática. 

 

Ajude a Maria de Fátima a descobrir que dia será o debate . 
 

Dicas: 
 

* Faça uma raiz quadrada para descobrir o dia. 

* M.M.C 6,4 será o mês 

* Potência: 2 elevado ao expoente 11 e, do 

resultado, subtraia 27. 

* Você descobrirá o dia do debate 
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Atividades Integradoras:Ciências e Matemática 

 
2º BLOCO: 8ºs e 9º anos 
PUBERDADE E ADOLESCÊNCIA 

Aluno/a: Ano/turma:    
 

Ao final desta atividade, o aluno deverá ser capaz de: 

 
● Conhecer as transformações físicas e psíquicas promovidas pela atuação dos hormônios sexuais na 

puberdade. 

● Identificar as principais glândulas que atuam no amadurecimento do sistema reprodutor do ser humano. 

● Relacionar as transformações do corpo ocorridas na puberdade com a atuação das glândulas ehormônios 

sexuais coordenados pelo sistema nervoso. 

● Conhecer os principais métodos contraceptivos e reconhecer que diferem em termos de atuação no 

organismo e eficácia. 

● Discutir sobre a responsabilidade e o respeito que cada indivíduo deve ter com o seu próprio corpo e com 

o dos outros. 

● Discutir sobre a corresponsabilidade e o respeito entre os indivíduos na escolha e uso de métodos 

contraceptivos. 

● Elaborar e resolver situações problema, envolvendo cálculo de porcentagens relacionados a situações reais 

de consumo, utilizando inclusive recursos tecnológicos e visando um consumo consciente. 

● Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, elementos que podem induzir a erros de leitura, 

como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações 

importantes(fontes e datas), entre outros. 

 
 

Obs.: As atividades integradoras devem ser respondidas no caderno e apresentadas durante asaulas aos 

professores. Elas fazem parte do processo avaliativo da escola. Portanto, é fundamental a realização e 

acompanhamento da correção. 

 

 
Vamos falar sobre sexualidade, corpo e saúde? 

 

Responda às perguntas a seguir de acordo com seu entendimento sobre o assunto e suas 

experiências de vida. 

 

a) Você conversa com seus pais e/ou familiares sobre sexualidade? 

b) Você considera importante aprender sobre sexualidade e cuidados com o corpo na escola? 

Por quê?b. 

c) Você sabe se já entrou ou saiu da puberdade? 

d) Alguma transformação do seu corpo já te fez sentir medo ou estranhamento? 

e) Alguma vez você já se sentiu desconfortável em algum lugar por ser menino ou menina? 

Descreva sua experiência.Puberdade e Adolescência 
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O período de mudanças do “corpo infantil” para o “corpo adulto”, ou seja, quando acontece o 

amadurecimento sexual, é conhecido como puberdade. Essa fase é marcada por mudanças 

físicas/biológicas, que são as alterações que acontecem no nosso corpo. Essas mudanças são comandadas 

por substâncias chamadas hormônios. É nesse período que ocorre o desenvolvimento das características 

sexuais secundárias, como a alteração da voz nos meninos ou a menstruação nas meninas, crescimento 

de pelos nas axilas e na região pubiana. Nesse período também ocorre o processo de crescimento mais 

rápido, alterando de forma mais visível a estatura da pessoa. 

A adolescência é o período de transição entre a infância e a idade adulta, quando acontece o 

desenvolvimento emocional, físico, mental, social e sexual do indivíduo. Nossa adolescência é marcada 

pela transformação comportamental e psicológica, ligada ao modo de pensar e agir, aos sentimentos, 

questionamento, inseguranças, etc. Geralmente, é nessa fase que surgem as preocupações com o que nos 

tornaremos quando adultos, qual carreira seguir, o despertar da sexualidade, etc. 
 

Atividade 1: Qual é a importância do surgimento dessas características no corpo das meninas 
e no corpo dos meninos? 

 
Atividade 2: A puberdade e a adolescência são a mesma coisa? 

 
Atividade 3: Pesquise sobre os conceitos de puberdade precoce e puberdade tardia. 

 

Atividade 4: Escreva no quadro abaixo quais são as mudanças físicas/biológicas que 
acontecem na puberdade no corpo feminino e no corpo masculino. 
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Hormônios: mensageiros das mudanças 

 
No roteiro anterior, aprendemos um pouco sobre a reprodução dos seres vivos e sua importância 

para a manutenção das espécies. Verdadeiras revoluções acontecem no corpo e na vidados seres vivos 

quando estão em período reprodutivo ou quando cuidam da sobrevivência de seus descendentes. Essas 

reviravoltas são provocadas por mensageiros químicos, produzidos em órgãos chamados de glândulas que 

circulam por todo o organismo. Com o ser humano não é diferente. 

 

As intensas transformações físicas que se passam em nosso corpo durante a puberdade tem um 

objetivo inicial bem definido: torná-lo capaz de ter uma vida sexualmente ativa e, se for o caso, gerar 

filhos. E tudo isso começa quando nosso cérebro inicia a produção de hormônios que mudarão nossas 

vidas para sempre. Segue o fio: 

 

1° - Quando o corpo da criança está pronto para entrar na puberdade, uma parte de nosso cérebro 

(hipotálamo) age como liberador de gonadotrofina (GnRH); 

 

2° - Esse hormônio faz com que uma glândula localizada próxima ao cérebro libere outros dois 

hormônios: 

- o luteinizante (LH) 

- e o folículo estimulante (FSH) 
 

3° - O LH e o FSH estimulam as glândulas reprodutivas - testículos e ovários - a produzirem oshormônios 

sexuais: 

- Testosterona (masculino) 

- Estrógeno e progesterona (feminino) 
 

Os hormônios sexuais são responsáveis pelas mudanças no corpo de meninos e meninas. Apesar 

de dizermos que a testosterona é um hormônio masculino e que o estrógeno e progesterona são hormônios 

femininos, não significa que meninos não têm hormônios femininos e vice-versa. E sim, que meninos têm 

maior concentração de testosterona, enquanto meninas possuem maior concentração de estrógeno e 

progesterona. 

 
Fonte: 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/8ano/ciencias/como-o-sistema-endocrino-se-relaciona- com-o-sistema- 

reprodutor/2045 

 

Atividade 5: Preencha a tabela a seguir, mostrando as mudanças provocadas por cada 
hormônio: 

 

HORMÔNIO NO HOMEM NA MULHER 

 
 

 
TESTOSTERONA 
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ESTRÓGENO 

  

 
 

 
PROGESTERONA 

  

 

Vale lembrar que o começo e o ritmo dessas transformações no corpo varia de pessoa para pessoa, 

tanto em meninos como em meninas. 

Cada corpo tem seu tempo. Adolescentes de mesma idade podem estar em fases diferentesda 

puberdade, assim como adolescentes que iniciam a puberdade com a mesma idade podem chegarao seu 

término em idades diferentes. 

Mas nem sempre temos um bom funcionamento hormonal, e desta forma, é preciso estar atento 

aos sintomas de que algo não está bem no organismo. 
 

Atividade 6: Que hábitos podem desregular as taxas de hormônios em homens e mulheres? 
 

Atividade 7: Caso suas taxas hormonais estejam desreguladas, qual tipo de médico 
(especialidade) você deve procurar? 

 

Para cuidar do corpo é preciso conhecê-lo e respeitá-lo 
 

Sistema Genital Feminino 

 
O Sistema genital feminino é composto, internamente, por: dois ovários, duas tubas uterinas, um 

útero e uma vagina. De cada lado do útero, saem as tubas uterinas, que são canais que estabelecem a 

comunicação entre esse órgão e os ovários. A principal função do sistema reprodutor feminino é a 

produção dos gametas, realizada pelos ovários. Outra importante função desse sistema é fornecer o local 

onde o embrião irá se desenvolver após a fecundação. 
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Representação dos órgãos externos do sistema genital 

feminino. 

IMAGEM:https://participardapolitica.blogspot.com/2021/04/sistema-reprodutor-feminino-desenho.html 

 
Atividade 8: Em qual órgão os gametas femininos (óvulos) são produzidos? 

 

Atividade 9: Os gametas femininos percorrem um caminho em direção ao útero, em qual 

órgão ocorreesse trajeto? 

 
Atividade 10: Quais órgãos fazem parte do sistema reprodutor feminino? 

 

Atividade 11: Quais são as principais funções do Sistema Reprodutor Feminino? 
 

Atividade 12: Por que é importante o cuidado com a saúde íntima? Qual especialidade médica 

uma mulher deve procurar para lidar com seus órgãos reprodutores? 

 

 
Sistema Genital Masculino 

 
O homem participa do processo 

reprodutivo produzindo e liberando osseus 

gametas móveis, os espermatozoides. 

A produção dessas células recebe o 

nome de espermatogênese e acontece nos 

testículos continuamente após a puberdade, 

através do processo de divisão celular 

conhecido como meiose. 

 
Os espermatozóides formados nos 

testículos podem ficar armazenados no 

epidídimo. A vesícula ou glândula seminale a 

próstata secretam líquidos que são ricos em 

substâncias nutritivas que mantêm a atividade dos 

espermatozóides. 

O gameta masculino possui um 

flagelo que permite sua movimentação 
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nesse meio líquido. No seu núcleo, encontra-se o material genético do pai, que, quando se une ao óvulo 

durante a fecundação, formará o zigoto ou embrião. 
FONTE: https://exerciciosweb.com.br/anatomia/sistema-genital-masculino-exercicios-gabarito/ 

 

Atividade 13: Cite duas funções dos líquidos que compõem o sêmem e são produzidos pelas 
glândulas seminais e pela próstata. 

 
Atividade 14: Em que fase da vida começa a produção de espermatozoides? 

 
Atividade 15: O que é a fecundação? Em que parte do organismo ocorre esse fenômeno? 

 
 

 
Cuidados com o pênis 

 
Fimose é a dificuldade ou impossibilidade de expor a glande (a cabeça do pênis) porque o 

estreitamento do prepúcio (prega de pele que envolve a glande) impede a passagem. Nos primeiros meses 

de vida, existe uma aderência natural do prepúcio à glande. Porém, até os 5 anos, essa aderência 

desaparece na maioria dos meninos. 

Falta de higiene adequada também pode ser responsável por inflamações ou infecções que 

dificultam a abertura do prepúcio. 

Se a retração normal não ocorrer até os 5 anos, vale solicitar orientação médica. A retração pode 

ocorrer mais tardiamente, mas recomenda-se acompanhar de perto se não ocorrer até essa idade. 

FONTE:https://drauziovarella.uol.com.br/pediatria/fimose/ 

 
 

 

Atividade 16: Ao observar que o prepúcio não está retraindo naturalmente, a saída da 
glande deve ser forçada? Por quê? 

 

Atividade 17: A higiene íntima do homem é fundamental para sua saúde. Que problemas 
de saúde os homens podem ter se não fizerem a higienização adequada? 

 
Atividade 18: Qual especialidade médica os homens devem procurar para tratar problemas 
relacionados ao sistema genital? 

 

Métodos Contraceptivos 

 
Nós já sabemos que, após a puberdade, nosso corpo atinge a maturidade sexual, ou seja, já nos 

tornamos capazes de, do ponto de vista biológico, reproduzir com sucesso, gerando filhos. Por isso é 

https://exerciciosweb.com.br/anatomia/sistema-genital-masculino-exercicios-gabarito/
https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/penis/
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importante que conheçamos como nosso Sistema Reprodutor funciona a fim de entendermos as 

consequências geradas no nosso organismo. 

A finalidade da reprodução é a perpetuação das espécies, a geração de novos indivíduos, mas nem 

sempre estamos preparados para lidar com a responsabilidade que é ter um filho. A maturidade sexual do 

organismo nem sempre está ligada ao amadurecimento psicológico e emocional dos futuros pais. Sendo 

assim, é importante que saibamos evitar uma gravidez precoce ou inesperada e para isso foram criados o 

que chamamos de métodos contraceptivos. 

Alguns desses métodos, além de prevenir uma gravidez, previnem também possíveis infecções 

sexualmente transmissíveis, as ISTs. É muito importante que se consulte um médicopara saber qual 

método é mais adequado ao nosso organismo, pois alguns podem trazer riscos à nossa saúde. 
 

Atividade 19: Faça uma pesquisa sobre os cinco métodos contraceptivos mais utilizados e 
liste-os de acordo com sua popularidade, procure saber quais são mais eficazes e qual sua 
forma de evitar a gravidez (mecanismo de ação). Preencha a tabela abaixo. 

 

MÉTODO EFICÁCIA MECANISMO DE AÇÃO 

   

   

   

   

   

 

Atividade 20: Você, provavelmente, citou a “pílula do dia seguinte” como um método 

contraceptivo nas questões anteriores. Esse tipo de contracepção, quando utilizado de forma 

desregrada, pode trazer problemas para a mulher. 

 
a) Pesquise as consequências do uso indiscriminado da pílula do dia seguinte para o organismo feminino, 

comparando-a com o anticoncepcional regular. 

b) Com base na pesquisa que você fez, explique o motivo pelo qual esse método contraceptivo não pode ser 

usado sempre, dizendo as consequências dessa utilização na produção hormonal feminina e no organismo 
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como um todo. 

c) Esse método é considerado um anticoncepcional regular ou um método emergencial? Por quê? 

 
 

Tratamento de informação 

Você sabe o que “Tratamento de informação” significa dentro da matemática? Algumas 

habilidades que você deve desenvolver são: ler e interpretar diferentes textos e linguagens; 

analisar e interpretar informações, fatos e ideias; ser capaz de coletar e organizar informações, 

além de estabelecer relações, formular perguntas; selecionar e mobilizar informações. 

 
Porcentagem 

Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em 

nosso cotidiano,por exemplo, em indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou 

promoções. 

Entendemos a porcentagem 

como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo 
%. 

Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. 

Sabemos que a porcentagem é uma razão, logo, pode ser representada por uma fração, 

que, por sua vez, pode ser escrita na forma decimal. De modo geral, se temos um número 

acompanhado pelo símbolo %, basta dividi-lo por 100, ou seja: 
 

 

Veja os exemplos seguintes que mostram as diferentes representações de 

porcentagens. Lembre-se, para “transformar” a porcentagem em fração, basta dividir o número 

que acompanha o símbolo % por 100 e simplificar a fração; para “transformar” a fração em 

forma decimal, basta realizar a divisão. 

   50  
50% 

100
 

  1 = 0, 5 
2 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/razao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/fracao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/simplificacao-fracao.htm
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Perceba que quando escrevemos a porcentagem 100% é o mesmo que considerar 

um inteiro, ou seja, quando consideramos 100% de algo, estamos levando em conta o total 

daquilo. 

 

Para fazer o caminho de volta, ou seja, dado uma fração ou um número decimal para 

ser escrito na forma percentual, basta multiplicar o número em questão por 100. Veja: 

 

0,5 . 100 = 50% 

 
Como calcular a porcentagem? 

 
1ª maneira: Para realizar o cálculo da porcentagem de um valor, basta multiplicar esse valor 

pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária. 

DICA: Nesta situação, você quer encontrar uma parte e sabe o valor total (100%). 

Exemplo: 

Calcule 50% de 
800: 

50% = 50     = 0, 5 
100 

 

0, 5 . 800 = 400 

ou 
 

   50 

100 
. 800 

 

 

  1 . 800 
 

  800 

2 

 

= 400 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/multiplicacao-numeros-inteiros.htm
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2ª maneira: Regra de três. 
 

1º Identifique os valores percentuais do enunciado e o valor numérico correspondente a 

cada uma. 

2º Monte a tabela da regra de três. Uma coluna deve ser do valor numérico e a outra 

coluna deve deve ser do valor percentual. 

3º Organize os dados fornecidos pelo enunciado 

4º Multiplique cruzado 

5º Resolva a equação encontrada 

 
DICA: Nesta situação, você quer encontrar uma parte e saber o valor total (100%). É possível 

encontrar porcentagens sem saber o valor (100%). 

Fonte:https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/porcentagem.htm 

 
 

Ciclo Menstrual 

 
A duração média do ciclo menstrual de uma mulher em idade fértil é de 28 a 35 dias, sendoque a 

menstruação pode durar de 4 a 7 dias. Em cada ciclo menstrual, o útero desenvolve o tecido que reveste seu 

interior, que é o endométrio. 

A ovulação é um evento importante e que causa alterações nas concentrações de estrógeno e 

progesterona. Quando os níveis desses hormônios começam a cair, o endométrio para de crescer e entra em 

processo de descamação. Com isso, os vasos sanguíneos que se encontram nesse tecido se rompem, causando 

um sangramento nessa camada que reveste o útero. O fluxo menstrual é caracterizado pela liberação dessas 

massas de células sanguíneas, que são expelidas com o auxílio de contrações uterinas. 

Todos esses acontecimentos se repetem sempre na mesma sequência, o que chamamos de ciclo 

menstrual. 

Vamos dizer que uma mulher que tem o ciclo regular de 28 dias menstruou dia 01/10, esse será o 

primeiro dia do seu ciclo e seu potencial dia fertil será no 14º dia, então dia 14/10 será o potencial dia fértil 

e a data da próxima menstruação iremos contar mais 15 dias, conforme a tabela abaixo. 

 

 
Atividade 21: Uma mulher, cujo ciclo menstrual é regular e dura 28 dias, menstruou no dia 

03/10. Determine seu potencial dia fértil e a data se sua próxima menstruação. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/porcentagem.htm
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Atividade 22: Calcular o período fértil pode ser uma boa estratégia para tentar engravidar ou para 

evitar uma gravidez? Por quê? 

 

O que é pobreza menstrual e por que ela afasta estudantes das escolas? 

 
Jornal, pedaços de pano ou folhas de árvores usados de forma improvisada no lugar de um absorvente para 

conter a menstruação. Se para a maior parte da população que menstrua os cuidados são apenas mais um 

hábito de higiene, para uma pequena, mas significativa parcela desse público, a realidade são condições 

precárias de higiene, como falta de acesso a itens básicos, faltade informação e de apoio nesse período. 

 

Atividade 23: O que é higiene íntima ou saúde íntima? 
 

Com a medida, o conselho quer assegurar a mulheres, meninas, homens trans e demais pessoas comútero o 

acesso a itens como absorventes femininos, tampões íntimos e coletores menstruais. O documento sugere 

ainda que sejam priorizados produtos com menor impacto ambiental. 

 

Desde 2014, a Organização das Nações Unidas (ONU) considera o acesso à higiene menstrual um direito que 

precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. 

 

Pelo texto, calcinhas absorventes, absorventes externos e internos e coletores menstruais, descartáveis ou não, 

devem ser distribuídos gratuitamente em postos de saúde e nas unidades prisionais. Zenaide Maia estima um 

gasto de R$ 30 por ciclo menstrual. Ela destaca que, como quase 13% da população vive com menos de R$ 

246 reais por mês, “menstruar pode ser caro”. 

 

— Quando você não tem dinheiro nem mesmo para comprar comida, itens de higiene como absorventes são 

itens de luxo. Imagine essa realidade no Brasil da pandemia, que tem 19 milhões de pessoas passando fome 

— afirmou a senadora à Agência Senado. 

 
Atividade 24: Quais itens básicos de higiene você conhece? 

 

Atividade 25: Financeiramente, você se sente confortável em adquirir os itens básicos de higiene? 
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O mesmo alerta havia sido feito pela estudante Hillary Gomes, do Distrito Federal, autora da segunda sugestão 

legislativa sobre o tema (SUG 7/2021): “Menstruação é algo normal para a maioria das pessoas com útero, 

mas, infelizmente, algumas delas não possuem condição financeira suficiente para comprar todo mês um 

pacote de absorvente. Hillary acrescenta que o Sistema Único de Saúde distribui preservativos para evitar as 

doenças sexualmente transmissíveis, mas não faz o mesmo com os absorventes. 

 

Menstruar na escola 

 

Diante do pouco dinheiro para produtos básicos de sobrevivência, são os adolescentes o alvo mais vulnerável 

à precariedade menstrual. Sofrem com dois fatores: o desconhecimento da importânciada higiene menstrual 

para sua saúde e a dependência dos pais ou familiares para a compra do absorvente, que acaba entrando na 

lista de artigos supérfluos da casa. 

 

A falta do absorvente afeta diretamente o desempenho escolar dessas estudantes e, como consequência, 

restringe o desenvolvimento de seu potencial na vida adulta. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013, do 

IBGE, revelaram que, das meninas entre 10 e 19 anos que deixaram de fazer alguma atividade (estudar, realizar 

afazeres domésticos, trabalhar ou até mesmo brincar) por problemas de saúde nos 14 dias anteriores à data da 

pesquisa, 2,88% delas deixaram de fazê-la por problemas menstruais. Para efeitos de comparação, o índice de 

meninas que relataram não ter conseguido realizar alguma de suas atividades por gravidez e parto foi menor: 

2,55%. 

 

Dados da ONU apontam que, no mundo, uma em cada dez meninas falta às aulas durante o período menstrual. 

No Brasil, esse número é ainda maior: uma entre quatro estudantes já deixou de ir à escola por não ter 

absorventes. 

 

Enquete: Quais dessas atividades você já deixou de realizar por estar em período menstrual: 
 

a) atividades físicas ( ) 

b) ir à escola ( ) 

c) afazeres domésticos ( ) 

d) sair com as amigas ( ) 

e) lazer ( ) 

f) outros:    
 

Segundo a PNS 2013, a média de idade da primeira menstruação nas mulheres brasileiras é de 13 anos, sendo 

que quase 90% delas têm essa primeira experiência entre 11 e 15 anos de idade.Assim, a maioria absoluta 

das meninas passa boa parte de sua vida escolar menstruando. 

 

Com isso, perdem, em média, até 45 dias de aula, por ano letivo, como revela o levantamento “Impacto da 

Pobreza Menstrual no Brasil”, encomendado por uma marca de absorvente e feito pelaconsultoria Toluna. O 

ato biológico de menstruar acaba por virar mais um fator de desigualdade deoportunidades entre os gêneros. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148437
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A opção por ficar em casa é justificada ao se ver quão hostil pode ser o ambiente escolar para estudantes que 

menstruam. Como ainda estão em fase de crescimento, os ciclos costumam ser irregulares, o que pode 

provocar um fluxo de sangue inesperado, manchando a roupa e as tornando alvo de brincadeiras de mau gosto 

e preconceito. Além disso, não há, em boa parte das escolas, infraestrutura de higiene suficiente para atender 

suas necessidades básicas. 

 

De acordo com o estudo “Pobreza Menstrual no Brasil: desigualdade e violações de direitos”, divulgado pelo 

Unicef e pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) em 28 de maio, Dia Internacional da 

Dignidade Menstrual, mais de 4 milhões de estudantes frequentam colégios com estrutura deficiente de 

higiene, como banheiros sem condições de uso, sem pias ou lavatórios, papel higiênico e sabão. Desse total, 

quase 200 mil não contam com nenhum item de higiene básica no ambiente escolar. 

 

A situação é ainda pior quando se leva em conta que 713 mil meninas não têm acesso a nenhum banheiro 

(com chuveiro e sanitário) em suas casas. E outras 632 mil meninas vivem sem sequer um banheiro de uso 

comum no terreno ou propriedade. 

O relatório do Unicef aponta os riscos para a saúde de um manejo inadequado da menstruação: alergia e 

irritação da pele e mucosas, infecções urogenitais como a cistite e a candidíase, e até uma condição 

conhecida como Síndrome do Choque Tóxico, que pode levar à morte. E acrescenta a esses riscos o dano 

emocional provocado pela pobreza menstrual. 

 

“Pode causar desconfortos, insegurança e estresse, contribuindo assim para aumentar a discriminação que 

meninas e mulheres sofrem. Põe em xeque o bem-estar, desenvolvimento e oportunidades para as meninas, já 

que elas temem vazamentos, dormem mal, perdem atividades de lazer, deixam de realizar atividades físicas; 

sofrem ainda com a diminuição da concentração e da produtividade”, alerta o documento. 

 
Fonte: Agência Senado 

https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/07/o-que-e-pobreza-menstrual-e-por-que-ela-afasta-estudantes-das-escolas 
 

Atividade 26: Qual a importância da higiene íntima na sua saúde? 

 
Atividade 27: Para você, é fácil encontrar informações sobre saúde íntima? 

 
 

Atividade 28: A partir da leitura do texto, responda: 

 
a) De acordo com o texto, qual é o gasto estimado de um ciclo menstrual? 

b) Recomenda-se trocar o absorvente higiênico a cada 4 horas, para evitar desconforto. Suponha que por dia, uma 

adolescente deve usar 6 absorventes. Quantos absorventes serão necessários em um ciclo menstrual de 5 dias? 

c) Um pacote de absorvente, com 16 unidades, custa R$7,95. Em um ciclo menstrual que se usa 32 absorventes, 

quantos pacotes desse absorvente é necessário comprar? Qual é o custo total dessa compra? 

d) Um pacote de absorvente com 8 unidades custa R$4,10. Em um ciclo menstrual que se usa 32 absorventes, 

quantos pacotes desse absorvente é necessário comprar? Qual é o custo total dessa compra? 

e) Você consegue pensar em algum outro item necessário para comprar durante um ciclo menstrual? 

http://www.unicef.org/brazil/media/14456/file/dignidade-menstrual_relatorio-unicef-unfpa_maio2021.pdf
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/07/o-que-e-pobreza-menstrual-e-por-que-ela-afasta-estudantes-das-escolas
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Atividade 29: “Dados da ONU apontam que, no mundo, uma em cada dez meninas faltam às aulas 

durante o período menstrual. No Brasil, esse número é ainda maior: uma entre quatro estudantes 

já deixou de ir à escola por não ter absorventes.” 

 

a) Qual é a porcentagem equivalente a “uma em cada dez meninas”? Dica: escreva primeiro como uma 

fração. 

b) Qual é a porcentagem equivalente a “uma entre quatro estudantes”? Dica: escreva primeiro como uma 

fração. 

 

Atividade 30: De acordo com o texto, adolescentes perdem, em média, até 45 dias de aula, por 

ano letivo, como revela o levantamento “Impacto da Pobreza Menstrual no Brasil”. No nosso 

calendário escolar temos 200 dias letivos. Suponha que uma aluna perca 40 dias de aula, em um 

ano, qual é a porcentagem referente aos dias de aula perdidos? 

 

Grupo de renda de mães adolescentes 

 
As adolescentes do sexo feminino com idades entre 14 a 19 anos, em 2018, no Distrito Federal eram 137.722. 

Desse total, 7.077 eram mães, o que representava 5,1% dessa população. Ao se distribuir esses resultados por 

grupos de RAs por renda, observa-se que: 

➔ do total de adolescentes do sexo feminino no grupo de RAs de média-baixa renda, 7,2% eram 

mães; no grupo de baixa renda, 7,0%; 

➔ no de média-alta, 2,2%; e no de alta renda, foram localizadas apenas 202 mães adolescentes, 
 

GRUPOS DE RENDA VALOR DA RENDA MENSAL 

ALTA RENDA R$ 15.622,00 

MÉDIA ALTA RENDA R$ 7.266,00 

MÉDIA BAIXA RENDA R$ 3.101,00 

BAIXA RENDA R$ 2.472,00 

FONTE:https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/PDAD_DF-Grupo-de-Renda-compactado.pdf 
 

No Distrito Federal, quanto menor a renda, maior a PORCENTAGEM de mães adolescentes (Gráfico 1). 

Gráfico 1 

https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/PDAD_DF-Grupo-de-Renda-compactado.pdf
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Atividade 31: A partir da leitura do texto e da análise dos dados do gráfico acima, responda: 

 
a) Qual é o número da população de adolescentes do sexo feminino com idades entre 14 a 19 anos em 2018? 

b) Qual é o número da população adolescentes do sexo feminino com idades entre 14 a 19 anos que são mães? 

c) Qual o nome do eixo horizontal? O que ele representa? 

d) Qual o nome do eixo vertical? O que ele representa? 

e) Por que o percentual não passa de 8% no eixo vertical? 

f) Está faltando um elemento do gráfico para que possamos visualizar todas as informações da imagem. Qual 

é esse elemento? 

( )Eixo vertical ( )Título ( ) Legenda ( )Descrição das colunas 
 

Raça/cor das mães adolescentes no Distrito Federal 

 

No quesito raça/cor, verificou-se que o percentual de mães adolescentes negras na população era 

consideravelmente superior à proporção de mães adolescentes não negras: 80,57% e 19,43 %, 

respectivamente, de acordo com a PDAD. (CODEPLAN, 2020). 
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Atividade 32: A população de adolescentes do sexo feminino com idades entre 14 a 19 anos, em 

2018, era de 7.077 mães adolescentes. A partir da leitura do texto e da análise dos dados do gráfico 

acima, responda: 

 
a) Qual o percentual de mães adolescentes negras? 

 

b) Faça o cálculo e descubra o valor correspondente ao número de mães adolescentes negras. 
 

c) Qual o percentual de mães adolescentes não negras? 
 

d) E qual o número da população de mães adolescentes não negras? 

 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 11% das crianças nascidas no mundo são resultado de 

uma gravidez na adolescência. Esse problema é extremamente grave, uma vez que a gravidez em mulheres 

com idade entre 10 e 19 anos pode trazer danos à saúde. 

 

Atividade 33: Qual a importância da educação sexual na prevenção da gravidez na adolescência? 
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Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho 

Centro de Ensino Fundamental 08 de Sobradinho 

8º ANO 

HISTÓRIA e 

CIÊNCIAS 
 

Estudante: Ano/turma:    
 

Ao final deste roteiro, o/a estudante deverá ser capaz de: 

 
● Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, articulando as temáticas locais aos 

processos ocorridos na Europa e nas Américas. 

● Reconhecer e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnico- raciais nas lutas 

de independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti. 

● Compreender e aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de 

conflitos e tensões. 

● Conhecer as transformações físicas e psíquicas promovidas pela atuação dos hormônios sexuais na 

puberdade. 

● Relacionar as transformações do corpo ocorridas na puberdade com a atuação das glândulas e hormônios 

sexuais coordenados pelo sistema nervoso. 

● Conhecer as responsabilidades e o respeito dos pais em relação aos seus filhos, no que tange às diferenças 

individuais, intelectuais, físicas, socioeconômicas, étnicoraciais, de gênero, de orientação sexual, de idade 

e culturais. 

● Discutir sobre a responsabilidade e o respeito que cada indivíduo deve ter com o seu própriocorpo e com 

o dos outros. 

 

Parte 1 - Quem somos? 
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a) Observe a força das imagens produzidas com a técnica da Xilogravura: 
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1) Como a ancestralidade está presente na história de Colin? 
 

2) Colin, como muitas outras pessoas no mundo, é filho adotivo. Nesses casos, a pessoa adotada pode 

receber heranças ancestrais (experiências e modos de vida) de sua família adotiva? Explique seu ponto 

de vista. 

3) Por que a ancestralidade não pode ser considerada apenas sob o ponto de vista da herança genética? 
 

4) Quais as semelhanças entre a história de Colin e as histórias de jovens negros e negras do Brasil? 

 

 
5) Use as tirinhas acima como guias para a construção de um texto sobre suas origens familiares. Você 

pode contar sua história sob a perspectiva de sua família biológica ou adotiva, ou as duas coisas. 

6) Assista os vídeos sobre o Cordel indicados abaixo. 
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Literatura de Cordel 

b) Como você percebe a sua realidade, o território em que você vive? Como você percebe suas 

origens? O vídeo abaixo é para te inspirar: 

O Cangaceiro 

 

 
7) Pesquise o nome do material genético que guarda as informações sobre nossas características transmitidas 

de geração em geração. Faça uma ilustração. 

 
8) Faça um desenho esquemático do ciclo reprodutivo da espécie humana, mostrando como ocorre a formação 

de gametas, a mistura de material genético dos genitores e o desenvolvimento do Zigoto (célula resultante da 

fecundação). Atenção para indicar o nome da divisão celular responsável por cada processo. 

 
9) Agora vamos compreender como você herda material genético de seus ancestrais: 

 

https://youtu.be/bQt1dxETW-8
https://youtu.be/PXa3eYOh96I
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GRÁFICO 1 
 

 

 
10) Como a maior parte da população brasileira se identifica, segundo os dados mostrados no gráfico 

acima? 

 
11) Quais são os grupos minoritários da população brasileira, segundo os dados mostrados no gráfico 

acima? 

 
12) O que significa ser "pardo"? Se necessário, pesquise. 

 
13) O que significa a palavra "miscigenação"? Se necessário, pesquise. 
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14) Explique o que cromossomo tem a ver com DNA. 

 
15) Por qual razão os gametas (óvulos e espermatozoides) possuem metade dos cromossomos do zigoto? 

 
16) Por qual razão o cromossomo Y é sempre presente no sexo biológico masculino e é sempre de herança 

paterna? 
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Por qual razão o DNA mitocondrial é sempre uma herança genética de origem materna? 

 
17) Use as informações dos MATERIAL 1 para responder: qual grupo cultural deixou a maior 

contribuição genética masculina na população do Brasil? 

 
18) Use as informações do MATERIAL 2 para responder: quais grupos culturais deixaram maior 

contribuição genética feminina na população do Brasil? 

 
19) Use as informações do MATERIAL 2 para completar a tabela a seguir: 

 

% genética masculina EUROPEIA 

predominante napopulação 

brasileira 

% genética feminina 

AFRICANA na população 

brasileira 

% genética feminina 

INDÍGENA na população 

brasileira 

   

 
20) A história a seguir, de Carmen Inazer Bento (MATERIAL 3), é uma entre muitas histórias de famílias 

brasileiras, semelhante às nossas. Depois de ler o texto, circule quais informações nos mostram sinais de 

violência. 
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24)  Por que os cientistas envolvidos nessa pesquisa genética chegaram à conclusão de que os povos nat5iv6os 

 

 

 

MATERIAL 3 
 

 

 

Quais descendentes de Lídia e Eduardo terão o DNA mitocondrial de Lídia? 

21) Quais descendentes de Carolina e Joaquim terão o cromossomo Y de Joaquim? 
 
 

 
22) Circule no texto acima as palavras que você não conhece o significado. 

 
23) O texto acima reproduz uma das conclusões do estudo genético da população brasileira. O que você 

entendeu dele? Reescreva com suas palavras. 
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sofreram grande violência por parte da elite branca? Se necessário, volte aos MATERIAIS 1, 2 e 3 para ajudar 

a justificar sua resposta. 

 
25) Preencha os dados da tabela abaixo utilizando dados mostrados anteriormente: 

 

% autodeclarada INDÍGENA (use a pesquisa 

"População residente, por cor ou raça - IBGE") 

% genética indígena materna na população 

brasileira (use os dados do "Projeto DNA Brasil 

USP") 

  

 
26) Utilizando os dados do GRÁFICO 1 e da Questão 20 você diria que nossa ancestralidade indígena é pouco 

reconhecida pela população brasileira? Por que? 

 

 

 



  Construindo Saberes” - CEF08 2022  

58 

 

 

 

 
 

27) Tiradentes, Lucas Dantas, Manoel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus foram lideranças de 

movimentos pela liberdade e independência do Brasil. Por que nossos governantes escolheram Tiradentes e 

não os líderes da Conjuração Baiana como símbolo dessas lutas? Por que escolheram a Inconfidência Mineira 

e não a Conjuração Baiana como símbolo exemplar de luta por liberdade? 

 

Parte 2 - Voltando às raízes 
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1 - Alecrim 

2 - Orégano 

3 - Sálvia 

4 - Estragão 

5 - Tomilho 

6 - Coentros 

7 - Salsa 

8 - Cebolinha 

9 - Manjericão 

10 - Camomila 

11 - Salsa 

12 - Hortelã Pimenta 
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dos hormônios. Se o corpo humano pode ser 60 

 

 

 

Construindo a espiral: 

1. Escolha o local onde a espiral será construída e garanta que o solo esteja plano e o local seja bem 

ensolarado; 

2. Marque um círculo no chão entre 1,6 metros e 2m de diâmetro, utilizando pedras, tijolos, bambus, 

madeiras, telhas, garrafas ou outro material que estiver disponível; 

3. Antes do círculo se fechar, comece a formar a espiral para dentro, empilhando o material usado 

cada vez mais alto até o centro; 

4. Na parte mais funda da espiral (centro), coloque pedras, telhas e/ou tijolos quebrados para auxiliar na 

drenagem; 

5. Com cuidado, coloque a mistura de solo dentro da espiral até ficar bem cheia! 

6. Plante as ervas. Lembre-se da necessidade de umidade e luz de cada uma! A espiral tem um local 

apropriado para cada planta! 

7. Lembre-se de cobrir toda a terra da espiral com capim ou folhas secas para proteger do sol, vento e da 

chuva forte, mantendo a umidade do solo, as minhocas e protegendo das formigas e outros insetos. 

8. Aproveite a alegria e a qualidade de vida em utilizar ervas que foram produzidas em seu jardim! 

 
28) Conversando com sua família ou com pessoas mais velhas, descubra e anote no seu caderno quais plantas 

podem ser utilizadas para combater enfermidades e tipos de mal-estar que sentimos frequentemente (dores 

de cabeça, cansaço, cólicas menstruais, tosse, resfriado, dor debarriga, diarreia, candidíase, etc.). Traga suas 

anotações para nossas aulas. 

 
29) Traga para a escola uma muda ou semente das plantas que você descobriu que podem ajudar a curar ou 

amenizar enfermidades. 

 

Plantas medicinais e saúde reprodutivaAs 

plantas medicinais são importantes na saúde 

humana desde a Pré-História até os dias de hoje. As plantas 

medicinais também podem contribuir para a nossa saúde reprodutiva. 

Ter boa saúde reprodutiva significa ter uma vida sexual segura e 

satisfatória, com vitalidade dos órgãos sexuais e dos sentimentos. É 

ter liberdade e autonomia para decidir se quer ou não se reproduzir, 

quando e como isso deve acontecer. Saúde reprodutiva é o bem-estar 

físico, mental e social relacionados ao sistema reprodutivo e seus 

processos - o ciclo menstrual, a puberdade, a fertilidade, a gestação, 

etc. Para compreendermos a ação das plantas medicinais, temos que 

observar e compreender a nossa própria natureza. E aqui vamos dar 

uma atenção maior à natureza feminina, que detém o poder gerador 

da vida. 

 
A primeira morada de cada um de nós foi um útero, um órgão 

fantástico que se conecta com tantos outros e funciona em ciclos 

complexos que são coordenados pelo sistema nervoso e pela ação 
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comparado a uma máquina ou a uma sinfonia, certamente o corpo da mulher seria a mais sofisticada das 

máquinas e a sinfonia mais difícil de ser orquestrada. 

 
Por isso, o corpo da mulher demanda uma maior atenção quanto à saúde reprodutiva e sexual, jáque passa 

por inúmeros processos que não ocorrem no corpo masculino. Isso já era uma questão quando nossa espécie 

não contava com a medicina moderna e os serviços de saúde que dispomos hoje em dia, sendo assim, 

a saúde da mulher está intimamente ligada ao poder das plantas medicinais, muito utilizadas por nossas 

ancestrais. 

 
Esse conhecimento ancestral foi muitas vezes perseguido e atacado ao longo da nossa História. Na Idade 

Média, por exemplo, as mulheres que dominavam e praticavam o uso de plantas medicinais eram 

perseguidas, e às vezes até mortas, por serem consideradas "bruxas". Nos diasde hoje, algumas culturas que 

ainda guardam vivos conhecimentos sobre usos medicinais das plantas, como os povos indígenas ou as 

religiões de matriz africana (umbanda e candomblé) ainda seguem sendo tratadas com olhares e atitudes 

preconceituosas. Contudo, a eficiência do uso de muitas plantas medicinais é reconhecida por pesquisas e 

órgãos no campo das Ciências Naturais. 

 
Resgatar esses conhecimentos ancestrais aliados aos conhecimentos científicos é uma das formas de 

fortalecermos nossa saúde. Relembrando formas antigas de cuidar de nós mesmas, também relembramos as 

mulheres que nos deram a vida e as culturas que deram origem ao que hoje chamamos de "cultura brasileira". 

 
30) Em grupos de até 3 pessoas, escolha um dos temas abaixo e pesquise algumas plantasmedicinais 

que podem trazer benefícios ao processo corporal selecionado. 

Processos corporais: 

➔ Escassez/ excesso de sangue menstrual 

➔ Ciclo menstrual irregular 

➔ Cólicas 

➔ Gestação 

➔ Parto 

➔ Amamentação 

➔ Fertilidade 

➔ Infertilidade 

➔ Doenças no sistema reprodutivo (indicar a doença) 

 
31) Ainda em trios, façam um pequeno cartaz com ilustrações e informações sobre: 

● Uma explicação breve de como ocorre o processo corporal escolhido. 

● Os efeitos da planta medicinal e como utilizá-la; 
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2º Roteiro de História e Artes 

1º bloco: 6º ano 
Aluno/a:  Ano/tuima:    

Ao final deste roteiro, o aluno deverá ser capaz de: 

 
➔ Conhecer a problemática etnocêntrica sobre os marcos de historicidade que definem a periodização da História a partir 

da escrita. 
 

➔ Identificar, localizar e analisar geograficamente as sociedades antigas. 
 

➔ Compreender as heranças políticas dos povos da antiguidade; os processos de inclusão e exclusão, com olhar atencioso 
às relações de gênero; 

 
➔ Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das 

navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 

 
➔ Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos das artes visuais, contextualizando-os em 

estilos/movimentos artísticos, e utilizar as noções trabalhadas em produções artísticas 

 
➔ Apreciar manifestações artísticas ao longo da história e suas influências e contribuições como instrumento de 

transformação social 
 

➔ Reconhecer a produção visual como produto cultural sujeito à análise e ao entendimento. 
 

➔ Identificar, conhecer e utilizar os elementos da linguagem visual, a história da arte e os formadores da cultura brasileira, 
bem como reconhecer-se como sujeito de mudança de sua formação cultural. 
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Atividade 1 -Leia o quadro acima e responda: o que vamos estudar? 
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MAPA 01 - Territórios conquistados pelo Império Romano até o ano 117 d. C. 
 

== 
Atividade 2 - Utilize o MAPA 1 como referência para marcar no MAPA 2: 

 
a) Localize os mares e oceanos de azul. Pinte-os de azul e identifique seus nomes. 

b) Identifique os continentes que fazem parte da região em torno do Mar Mediterrâneo. 

c) Marque com um X no MAPA 2 a localização de Roma e Grécia. 

d) Trace no MAPA 2 as linhas que definem os limites territoriais conquistados pelo Império Romano. 

 

 
MAPA 02. Utilize o mapa abaixo para fazer a questão 2. 

 
3) Utilizando o MAPA 1, faça uma lista das regiões que estiveram sob domínio do Império Romano. 
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04) Na página a seguir você vai encontrar o Mapa Mundi, lembra-se dele? 

a) Localize e circule a região do Mar Mediterrâneo. Se precisar, utilize o MAPA 1 e o MAPA 2 como 

referências. 

b) Quais continentes tiveram parte de seus territórios sob domínio do Império Romano, durante a 

Antiguidade? 
 

c) Localize Portugal no mapa e circule. 

d) Localize o Brasil no mapa e circule. 

e) O lugar onde hoje se localiza Portugal foi território do Império Romano? 
 

REGIÕES QUE ESTIVERAM SOB DOMÍNIO DO IMPÉRIO ROMANO: 
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05) Leia o verbete com significado da palavra "império", no quadro anterior. Responda, COM AS SUAS 

PALAVRAS, o que é "império"? 
 

 

 
6) Considerando a extensão do território conquistado e o significado da palavra "império", você acha que o Império 

Romano interferiu na realidade das regiões e dos povos sob seu domínio? Explique seu ponto de vista. 
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7) Qual é sua crença religiosa? Ela é politeísta ou monoteísta? 
 

 

MULHERES E DEUSAS NA EUROPA DA ANTIGUIDADE 
 
 

 
8) Circule a Europa no Mapa Mundi acima. Vamos estudar as mulheres e deusas da Antiguidade, nestecontinente. 

- 

 
9) O que você achou mais interessante na história das deusas grego romanas? 

 

 

10) Você já ouviu falar em alguma destas deusas? Se sim, qual delas você já conhecia? 
 

 

11) O que há em comum entre as vidas cotidianas das mulheres da Grécia e Roma Antigas e as mitologias 

das deusas desses povos? 
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MULHERES E DEUSAS NA ÁSIA DA ANTIGUIDADE 
 

 
 

12) Circule a Ásia no Mapa Mundi acima. Vamos estudar as mulheres e deusas da Antiguidade, neste continente. 
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13) Que sensações o poema de Enheduana, chamado “Inanna e Ann” te transmitiu? 
 

 

 
14) Segundo o poema de Enheduana, como era a deusa Inanna? 

 

 

 

 
15) Vimos que Enheduana foi a primeira pessoa do mundo a colocar sentimentos num texto escrito, pormeio da 

poesia. Você gosta de escrever? Para você, qual é a importância de expressar seus sentimentos através das palavras, 

como na poesia? 
 

 

 
16) Enheduana viveu na Idade Antiga (ou Antiguidade), no ano 2.285 a.C. O que significa a sigla a.C.? 

Considerando que estamos no ano 2021, quantos anos faz que Enheduana viveu? 
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17) Descreva a imagem de Inanna tal qual você está vendo. 
 

 

 

18) O que você achou mais curioso na imagem e na história da deusa Inanna? 
 

 

19) Observe nas páginas anteriores a tabela das deusas gregas e suas correspondentes romanas: Ártemis/ Diana, 

Afrodite/ Vênus, Deméter/ Ceres, Hera/ Juno. Alguma delas se parece com a Inanna, da Mesopotâmia? Se sim, qual? 

20) O que você achou mais curioso na história das Amazonas? 
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22) Vamos entender como são produzidas as outras cores a partir de misturas, chamadas “Cores Secundárias”? Pinte 

os espaços abaixo de acordo com a legenda. Faça as misturas de cores pintando leve e escrevendo abaixo o nome da 

cor que você encontrou. 

 

 
MULHERES E DEUSAS NA ÁFRICA DA ANTIGUIDADE 

 
 

 
23) Circule a África no Mapa Mundi acima. Vamos estudar as mulheres e deusas da Antiguidade, neste continente. 
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24) O que você achou mais curioso na história de Cleópatra? 

 

 

 

 
 

 
25) O texto acima diz que a imagem de Ísis era utilizada para guiar os faraós na vida após a morte. Qual era a 

importância da vida após a morte para os egípcios na Idade Antiga? (Se não souber, pesquise). 

 
26) Quem eram as "candaces"? 
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27) Compare as histórias da rainha Amanirenas, das Amazonas e da Cleópatra. O que elas têm em 

comum? 
 

 

28) Qual a relação entre Amanirenas, Cleópatra e o Império Romano? 
 

 

29) Compare a história das "candaces" (África) e das Amazonas (Ásia) com a História das mulheres emRoma 

e na Grécia na Antiguidade. Em quais destas sociedades as mulheres tinham mais liberdade para se identificar 

com outras atividades que não as relacionadas à vida doméstica? 
 

 

 
30) Observe as três imagens anteriores: da Cleópatra, da deusa Ísis e da rainha Amanirenas. Existe algo 

em comum na forma em que elas estão desenhadas? Descreva o que é parecido nelas. 

 

 

 
 

 
31) No espaço abaixo, faça um desenho do rosto de uma ou mais pessoas de acordo com a Lei da 

Frontalidade. 
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32) Escreva uma poesia (ou letra de rap, ou rima, ou cordel) sobre a mulher inspiradora que vocêescolheu: 
 

 
 

33) Para completar, juntando toda essa sua brilhante imaginação, crie uma imagem (desenho ou colagem) da 

mulher inspiradora que você conhece como se ela fosse uma personagem mitológica, ou uma super heroína, com 

as características que você pensou: 

10/11/2021 d.C. (depois de Cristo) 
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ANEXO 7 - PROJETO INTERVENTIVO LOCAL - COM VISTAS À MEDIAÇÃO JUNTO À COMUNIDADE ESCOLAR 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERALSUBSECRETARIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – 

EAPE 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 

CRE UE Cursista Matrícula Série/Ano/Bloco Turma(s) Aulas semanais Período 

SOBRADINHO 2 CEF 08 THAIS ASSUNÇÃO SANTOS, SAMARA 

MINEIRO E LEONARDO SALES VIEIRA 

2315246 
2447347 

6º e 7º ANOS - 1º 

BLOCO (SAMARA) 

10 (SAMARA) 3 (THAIS/ 

HISTÓRIA) 
de MARÇO de 2022 a DEZEMBRO de 2022 

     

8º e 9º ANOS - 2º 

BLOCO (THAIS) 

10 
(THAIS) 

 

3 (SAMARA/ 

GEOGRAFIA) 

 

    
8º ANOS - 2º 

BLOCO 
(LEONARDO) 

7 

(LEONARDO) 4 (LEONARDO/ 

CIÊNCIAS 
NATURAIS) 

 

ESTABELECIMENTO DE PROPOSIÇÃO 

Justificativa O CEF 08 de Sobradinho 2 é uma escola em área urbana, vizinha a uma área em litígio no DF, inicialmente destinada a ser um parque ecológico, e atualmente abandonada por vários órgãos do poder público 

Acreditamos que a escola pode ajudar a fortalecer movimentos (ainda tímidos) da população local para tornar efetivo o uso da área como parque. Portanto, nossas (também tímidas) investidas em práticas 

relacionadas à educação ambiental e agroecologia, tem por justificativa nossa necessidade de ajudar a construir pequenos (grandes) sonhos. Esse sonho, aliás, não é novo nesta comunidade escolar, enem 

parece ter alcançado ainda a importância merecida entre os integrantes do corpo pedagógico da escola. 

 

Nosso Projeto Interventivo envolve o trabalho de três docentes em regência nos Anos Finais do Ensino Fundamental, em três disciplinas diferentes, em blocos e anos diferentes: História, Ciências e Geografia 
Por isso o currículo tem sido o principal documento organizador do trabalho pedagógico, nosso objeto de estudo prático. Entendemos que é preciso avançar na compreensão do que seja trabalho interdisciplina 

e transversal, conforme proposto em nosso currículo. A pedagogia histórico crítica, alicerçada nos trabalhos do professor Demerval Saviani, é uma das principais bases de estruturação de nosso currículo 

Nossa experiência tem sido um ensaio, um aprendizado, de colocar em prática um dos pressupostos mais desafiadores de Currículo em Movimento: a integração entre aprendizado escolar e prática social, sem 
deixar à parte o exercício com repertórios "clássicos" trazidos no currículo. Basear nosso Projeto Interventivo no currículo é também uma forma de superar uma compreensão comum entre docentes, de que 

abordagens inter ou transdisciplinares representam um trabalho além, "a mais" do que aquele que já deve ser feito. ("Currículo em Movimento - Anos Finais" - SEDF, 2º Edição, Brasília, 2018; "Currículo em 

Movimento da Educação Básica - Pressupostos Teóricos", SEDF. Documentos disponíveis em: https://www.educacao.df.gov.br/pedagogico-curriculo-em-movimento/) 

Objetivos Apresentar conceitos da Agroecologia por meio de atividades integradas à abordagem curricular: 

● Seres humanos como natureza; 
● Diversidade como atributo ecológico e sociocultural; 

● Intervenção no espaço escolar de modo a torná-lo instrumento vivo de práticas pedagógicas sustentáveis. 

● Agroecologia e educação ambiental e suas relações com sistemas políticos e econômicos; 

https://www.educacao.df.gov.br/pedagogico-curriculo-em-movimento/
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 Os desdobramentos conceituais aqui considerados foram tomados das leituras de "Agroecologia na Educação Básica - Questões propositivas de conteúdo e metodologia" 

Desenvolvimento Desde 2019, o CEF 08 de Sobradinho tem produzido Roteiros de Estudos como ferramentas para provocar práticas interdisciplinares. As atividades propostas por meio deste Projeto Interventivo, até este 

momento, estão integradas aos Roteiros de Estudos. Incluem atividades de caráter mais conceitual (construção de linha do tempo da vida no planeta terra ou de anotações sobre hábitos alimentares, por 

exemplo), assim como práticas diretas, comumente associadas à educação ambiental, tais como: 

 

- composteira de garrafa PET e de solo com resíduos gerados na escola; 
- construção da linha do tempo - da formação da Terra aos dias de hoje; 
- mapa alimentar; 

- construção de canteiro agroflorestal; 
- construção de espiral de ervas; 
- aulas de campo em áreas de preservação ambiental; 

- articulação com movimentos ambientalistas de Sobradinho. 

Estão envolvidas no Projeto Interventivo turmas dos 6º e 7º anos, na disciplina de Geografia; turmas de 8º anos, nas disciplinas de História e Ciências; turmas de 9º anos, nas disciplinas de História e 

Ciências. Algumas atividades já foram desenvolvidas, outras ainda estão em curso até o final do segundo semestre de 2022. 

Avaliação Um dos objetivos dos Roteiros de Estudo é proporcionar prática constante de avaliação formativa, conforme diretrizes da nossa rede, na SEDF. Desse modo, acompanhamos o envolvimento e os sinais de 
desenvolvimento dos estudantes a partir das práticas propostas no Projeto Interventivo. (Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo - SEDF, Brasília, 2014. Documento disponível em: 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/diretrizes_pedagog_3ciclo.pdf) 

PLANEJAMENTO 

Unidade 
Escolar/ 
Turma 

Avaliação 
diagnóstica 

inicial 

Objetivo da 
intervenção 

Intervenções 
sociopedagógicas 

Avaliação de aprendizagem/ 
Resultado final 

(até final do 1º semestre 2022) 

 

CEF 08 - 6º e 7º anos 

Geografia 

 

Avaliação oral a partir de diálogo sobre como é a alimentação 

dos estudantes em casa e na escola. 
 

Compreensão da origem dos alimentos e sua forma de 
produção, diferenciando a agricultura familiar do agronegócio. 

 

O objetivo é o desenvolvimento de 

uma pesquisa a respeito dos hábitos 
alimentares dos estudantes e um 

mapeamento da origem do 
alimentos consumidos no cotidiano. 

 
Mapa Alimentar - atividade de 

auto observação dos hábitos 

alimentares 

Diálogo sobre como é a alimentação dos estudantes na 

escola e em casa. 

Elaboração de atividade com perguntas que identifiquem 

como são os hábitos alimentares dos estudantes. 

 
Discussão sobre a incorporação do processo de industrializaçã 
na agricultura brasileira e suas consequências sociais 

ambientais. 

  
Mapeamento da origem dos alimentos e sua qualidade 
nutricional a partir do uso do Guia alimentar para a 

população brasileira. 

    
Analisar as diferentes formas de produção de gêneros 

agrícolas com ênfase no agronegócio e agrofloresta. 

    
Entrega de atividade escrita com o registro dos hábitos 

alimentares. 

    
Elaboração do mapeamento da origem dos alimentos 

consumidos. 

    Discussão a respeito das diferentes formas de produção 
de alimentos e seus benefícios e malefícios para 

   sociedade. 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/diretrizes_pedagog_3ciclo.pdf
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CEF 08 - 8º anos 

História e Ciências 

 

Compreensão de meio ambiente reduzida aquilo que está "fora" 

de nós; 

 

Apresentar "diversidade" como 

conceito sociocultural 

 
1) Construção de 

composteiras em garrafas 

PET (para observação do 

processo de compostagem); 

2) Construção Linha do 

Tempo (Surgimento do 

planeta terra à Revolução 

Industrial); 

3) Construção de Farmácia 

CEF 08/ Espiral de ervas 

medicinais (usos 

ginecológicos e outras 

enfermidades); 

4) Construção de 

composteiras de chão para 

ciclagem de resíduos da 

cozinha da escola; 

5) Construção de narrativas 

pessoais considerando origens 

indígenas e afrodescendentes; 

6) Construção de canteiro 

agroflorestal com espécies 

representativas do cerrado; 

7) Saída de campo para o 

Parque Canela de Ema (?) 

eParque Nacional de 

Brasília 

 

Exercícios reflexivos (por vezes poéticos) sobre as 

várias formas de vida no planeta terra 

Compreensão de vida como atributo quase que exclusivamente 

humano; 

Apresentar matrizes culturais 

indígenas e africanas que 
constituem a identidade brasileira 

Exercícios interpretativos sobre o lugar dos seres 

humanos entre outras formas de vida no planeta terra 

Noções de temporalidade restritas à era cristã; 
 

Compreensão reduzida dos povos indígenas como povos 

originários das Américas; 

Apresentar saberes relacionados às 

práticas sociais de culturas 
indígenas, relacionadas à Educação 
Ambiental e Agroecologia 

Reconhecimento cartográfico das Américas e América 

Latina no planeta terra 

Reconhecimento da diversidade humana e de paisagens 

da América Latina 

Compreensão reduzida de termos relacionados à identidade 

brasileira e latino americana ("mestiços", "pardos") 

Compreensão reduzida e/ ou distorcida das nossas identidades 

brasileiras e latino americanas 

 

Compreender a história humana 
como parte da história da vida no 

planeta terra 

 

Exercícios interpretativos sobre temporalidades na 
Linha do Tempo (da formação do planeta Terra à 

Revolução Industrial) 

 

Desconhecimento e distanciamento da área em litígio próxima 

à escola, conhecida como "Parque Canela de Ema" 

Ampliar perspectivas temporais a 

partir dos ciclos de formação e 

transformação da vida no planeta 
terra. 
 

Sensibilizar com relação às 

conexões do meio natural e ao 
nosso papel no equilíbrio dos 

ecossistemas. 
 

Sentir-se pertencente ao bioma 
Cerrado, reconhecendo sua 

importância no contexto regional e 

mundial. 

Exercícios interpretativos sobre impactos ambientais da 

interferência humana no planeta Terra expressos nas 

seguintes perguntas, elaboradas pelos estudantes: O 
problema do planeta terra é o surgimento do "homem"? 

Todas as culturas têm a mesma forma de se relacionar 

com o meio ambiente? O problema do mundo são as 
fábricas? 
 

Percepções iniciais dos processos de transformação (e 

regeneração) do planeta terra (compostagem, áreas de 
preservação ambiental) - INCOMPLETO 

 
Compreender a importância das 
Unidades de Conservação para o 

equilíbrio dos ecossistemas com 

ocupação humana. 

 

 Perceber aceleração dos impactos 

ambientais a partir da Revolução 

Industrial 
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CEF 08 - 9º anos 

História e Ciências (?) 

Compreensão de meio ambiente reduzida aquilo que está "fora" 

de nós; 
 

Compreensão reduzida sobre problemas ambientais 
(aproximada às habilidades do campo sensível, própria dos 

Anos Iniciais) 
 

Desconhecimento e distanciamento da área em litígio próxima 
à escola, conhecida como "Parque Canela de Ema" 
 

Compreensão reduzida sobre ação política/ participação e 
sistemas democráticos 

 1) Abordagem sociopolítica 

Cerrado, agronegócio e 

especulação imobiliária 

(caso do Parque Canela de 

Ema), por meio dos roteiros 

de estudos 

2) Diálogos com 

movimentos ambientalistas 

de Sobradinho (SOS 

Ribeirão e RRP Moura) e 

estudo de caso do "Parque" 

Canela de Ema 

3) Publicações em redes 

sociais de materiais 

produzidos na interação com 

movimentos ambientalistas 
locais 

Exercícios interpretativos sobre relação entre 

preservação de biodiversidade e conservação dos 

recursos hídricos 
 

Aproximação da área em litígio, conhecida como 

"Parque Canela de Ema", assim como do problema 

burocrático/ político em torno da mesma 
 

Aproximação de movimentos sociais ambientalistas do 
território 
 

Reconhecimento de práticas de ação política direta, a 
partir da experiência com movimentos ambientalistas do 

território 

AVALIAÇÃO FINAL 

Observações Resultado 
Final 

Encaminhamentos 

Todas as atividades encontram-se ainda em processo de realização. 
Nota-se que, assim tanto processos de aprendizado como de 
avaliação são contínuos, seguem o fluxo da vida: movimento. 

Os resultados apresentados até aqui são parciais, uma vez que as 

práticas seguem no segundo semestre de 2022. 
Até o presente momento, as atividades planejadas, assim como 
aquelas que já foram colocadas em prática, têm cumprido o objetivo 
por nós estabelecido: integrar práticas de Educação Ambiental e 
Agroecologia às nossas práticas pedagógicas cotidianas, baseadas no 
Currículo em Movimento. 

Algumas das "Intervenções Sócio Pedagógicas" previstas e descritas em nosso 
"Planejamento" devem encontrar "Resultados Finais" no segundo semestre de 2022 

 


