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Apresentação

Diante das grandes transformações tecnológicas, econômicas e culturais vividas pelo

mundo atualmente, faz-se necessário inovar, pois a educação tradicional, conservadora com

conteúdos estáticos e sem significação já não é viável. É preciso oferecer ao aluno uma

educação de qualidade voltada para a construção do ser humano pensante, crítico, atuante,

preparado para o trabalho e exercício da cidadania.

Baseado no caminho da construção desse novo cidadão, o Projeto Político Pedagógico

do CEF 102 Norte, começou a ser reelaborado na Semana Pedagógica de 7/02/2022 a

11/02/2022. A Equipe Gestora junto com todo o corpo docente fez o planejamento a ser

trabalhado ao longo do ano, e no dia 14/02/2022 as aulas retornaram.

Garantimos a participação de todos os segmentos na elaboração deste projeto político

pedagógico, utilizando as coordenações gerais, debates, palestras, reuniões com a

comunidade escolar, além das assembleias com os estudantes. Sabendo-se que ainda

havia inúmeras propostas para serem tratadas e decididas, foi utilizado o espaço das

coordenações coletivas e novos debates com os estudantes, intermediados pela Equipe

Gestora.
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Encaminhamos o questionário diagnóstico elaborado pelo Google Forms aos pais, alunos e

professores, por meio do Instagram e grupos de Whatsapp. Para conhecer melhor a comunidade

escolar e saber sobre o grau de satisfação com a escola, bem como coletar críticas e sugestões para

atualização do Projeto Político Pedagógico, a Comunidade escolar preencheu, também, a Avaliação

Institucional no final do ano letivo 2021. Além disso, a Equipe Gestora deu oportunidades para que

todos participassem das mudanças que seriam feitas na escola e ajudassem a escolher o que

deveria ser comprado com as verbas públicas. Dessa forma, todos se sentem pertencentes e

participantes da escola.

O resultado dessas discussões, sugestões e estudos dos grupos participantes e as

principais necessidades da unidade de ensino foram compiladas e agregadas no Projeto

Político Pedagógico vigente.

O presente Projeto Político Pedagógico foi elaborado visando estruturar uma

educação que contemplasse o fazer pedagógico no Centro de Ensino Fundamental 102

Norte de maneira formativa, dinâmica, criativa, democrática e adequada as necessidades da

comunidade a que se destina.

Este documento detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo que está

sendo desenvolvido em nossa escola, expressa as exigências legais do sistema

educacional, bem como as necessidades, propósitos e expectativas da comunidade escolar.

Nisso residem duas características fundamentais, considerar o que já está instituído

(legislação, currículos, métodos, conteúdos, etc.) e, ao mesmo tempo, estabelecer e criar

objetivos, procedimentos, instrumentos, modos de agir, estruturas, hábitos e valores.

Este Projeto Político Pedagógico define a identidade da escola, baseada também nas

ideias e resultados positivos de anos anteriores, e em novas perspectivas, procura um bom

caminho para o ensino com qualidade.
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DADOS: CEF 102 NORTE

MANTENEDORA: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

IDENTIFICAÇÃO: Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro

NOME DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: Centro de Ensino Fundamental 102 Norte

CNPJ: 00.394.676/0001-07

ENDEREÇO COMPLETO: SQN 102 – Bloco A – Mod. D - Asa Norte - Brasília, D.F.

TELEFONE: 3901-1842 – WhatsApp Business

E-MAIL: cef102norte.ppc@edu.se.df.gov.br

LOCALIZAÇÃO: Escola Urbana

INSTAGRAM: https://instagram.com/cef102norte?igshid=151uxt78ahoc

AUTORIZAÇÃO: DELIBERAÇÃO

DO CONSELHO ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO

Ato de Portaria 003 de 12/01/2004 SEE/DF – Parecer 88/06

Conselho de Educação do DF (Escola Classe) Portaria nº

494 de 09/12/2009 (CEF)

ETAPAS, FASES E

MODALIDADES DE

ENSINO/PROGRAMAS E PROJETOS

ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA:

Ensino Fundamental, anos finais, escola inclusiva.

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Matutino e Vespertino

NÍVEL DE ENSINO OFERTADO: Ensino Fundamental anos Finais: 6º, 7º, 8º e 9º anos.

DATA DA FUNDAÇÃO: 17/06/1960

REGISTROS: FEDF – Fundação Educacional do Distrito Federal – Decreto n°

4825, de 17/06/1960.

UTILIDADE PÚBLICA: Oferecer educação de qualidade a toda população do Distrito

Federal, articulando ações que proporcionem a formação de um

cidadão ético, crítico com valores humanísticos e atuar na

construção de saberes voltados para o conhecimento

técnico-científico, ecológico, cultural e artístico.
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CORPO DE FUNCIONÁRIOS

Equipe Gestora

● Diretora: Viviane Coelho da Silva de Lima;
● Vice-diretora: Heloísa Rocha Pereira Aragão;
● Supervisor Pedagógico: Daniella Nascimento Silva;
● Chefe de Secretaria: Daniel Dias Rio Branco;

Apoio Administrativo
● Maria da Paz Soares Nora;
● Virgínia Ferreira Mello;

Coordenação

● Patricia Helena Costa Rodrigues
● Rúben de Jesus Reis Silva;

Corpo Docente

● Adriana Quidute Teles
● Adriana Sartori de Almeida Santos
● Angela Dutra Araujo
● Arabela Miranda da Silva
● Cleonice Rodrigues Ferreira
● Daiane Jessica Batista do Nascimento
● Elisa Costa Nascimento
● Fabricio Borges Correa de Araujo
● Flavia Rech Abati
● Hudson Martins Xavier
● Jorge Artur Caetano Lopes dos Santos
● Leandro de Souza Silva
● Lucia Giselle Silva de Sousa
● Luciana Moura Barreto
● Lucilea Silva da Cruz
● Luis Filipe Ferreira Anastacio
● Marcos Eduardo Santos Diniz
● Maria das Vitorias Azevedo de Almeida
● Monica Angelica Silva de Souza
● Nathalia Nogueira Gonçalves
● Raissa Cardoso Gebrim
● Rafael Paiva de Franca
● Rafaela Gerude sales Henley de Castro
● Tereza Cristina Lima Magalhães
● Viki de Castro Nunes
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Orientador Educacional

● Fabio Costa Melo

Sala de Apoio/Recursos

● Maria das Vitórias Azevedo de Almeida;
● Adriana Sartori de Almeida Santos;

Sala de Leitura

● Marcela Eca de Oliveira Ximenes
● Renata Lacerda dos Santos

Merenda
● Conceição de Maria Oliveira;
● Maria F. de Oliveira;

Agentes de Gestão Educacional de Vigilância

● Antoniel Ferreira de Souza;
● Helson de Souza;
● José Carlos Nunes da Silva;
● Wellington Barros Ribeiro;

Conservação e limpeza

● Raimunda Irineuda de Carvalho Dias;
● João Batista Lima Pereira
● José Linhares;
● Laise Ribeiro da Silva
● Marluce Gomes da Silva;
● Heleni Araújo Farias;
● Marcos Vinícius de Sousa Santos;
● Nathalícia Alves Lima da Cunha;
●

OBS: Dessa forma o quadro atual de Recursos Humanos consta de 50 funcionários.

9



Histórico da Unidade Escolar

O Centro de Ensino Fundamental 102 Norte foi à época de sua criação, em 07/11/74,

denominado como Escola Classe 102 Norte por decreto do Governador e teve como diretora

a professora Sônia Maria da Cunha Bichara. O seu primeiro Estatuto da APM foi aprovado

em 18/06/1975 e a primeira diretoria da APM formada em 11/04/1975, tendo o Sr.

Ivon Amorim Portella como presidente.

Ao longo dos anos a escola tem funcionado sempre contando com o apoio da Associação

de Pais e Mestres.

Inicialmente a escola atendia a alunos moradores das quadras circunvizinhas, com turmas de

1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental. Com o passar dos anos, passou também a

oferecer a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 1º segmento, no noturno.

Com o crescimento da procura somente para as séries finais, foram implantadas turmas

de 5ª e 6ª séries a partir de meados da década de 90, deixando assim de ser oferecido

atendimento para turmas da antiga 1ª a 4ª séries. Em 2010 passou a atender estudantes de

7ª séries, hoje 8º ano, daí a mudança na denominação da escola (Portaria nº 494 de

09/12/2009 – CEF 102 Norte). Hoje também atende estudantes de 9º ano.

Houve uma diversificação nas origens do público atendido. Atualmente, cerca de 70%

dos alunos são oriundos das demais Regiões Administrativas, que, em sua maioria são

trazidos pelos pais trabalhadores no Plano Piloto e que residem nas demais Regiões

Administrativas e Condomínios.

Desde a sua construção o Centro de Ensino Fundamental 102 Norte exerceu com

muita qualidade a sua função educativa e social. Por estar localizada no interior de uma

quadra residencial militar, por muitos anos atendeu aos filhos desses profissionais quase de

forma exclusiva. Depois, em função da procura, a escola passou a atender comunidades

diversas, inclusive do entorno.

Pelas boas referências de trabalho aqui realizadas, a U.E. tem, além de um bom

conceito, uma procura de vagas que as vezes ultrapassa sua capacidade de atendimento.

Já foram recebidos alunos com necessidades especiais (ANEE) cujas famílias foram

orientadas a procurar esta, por profissionais do Hospital de Reabilitação da Rede SARAH,
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tamanha é a confiança no atendimento aqui realizado.

Diante dos serviços prestados pelos profissionais do CEF 102 Norte e pelas boas referências

divulgadas em todos esses anos de bons resultados nas comunidades atendidas, é que esta U.E.

pode ser considerada como Patrimônio Público em benefício da Comunidade Estudantil.

Hoje, o CEF 102 Norte atende na modalidade de Ensino Fundamental – Anos Finais,

organizado em Ciclos para as Aprendizagens, disposto na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional) e aprovado pelo Parecer – CEDF nº 225/2013 do Conselho

de Educação do DF. Funciona nos turnos matutino e vespertino com turmas de 6º e 7º anos

(1º Bloco para as Aprendizagens) e 8º e 9º anos (2º Bloco para as Aprendizagens),

ressaltando a inclusão de estudantes portadores de necessidades educacionais especiais

nos dois blocos.

A referida Proposta Pedagógica sinaliza rupturas com processos conservadores de

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, reorganizando o trabalho pedagógico com qualidade

e compromisso com as aprendizagens de todos os estudantes. Ressaltamos que a PP –

2019 está organizada no tempo e espaço escolar, tendo em vista o atendimento aos

diferentes estágios de aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do processo, a

utilização de uma pedagogia diferenciada e sustentada no trabalho coletivo, na avaliação

diagnóstica e formativa, garantindo as aprendizagens.

Há 8 anos, o Exército Brasileiro firmou parceria com o CEF 102 Norte, em especial o

CCOMGEX, cuja ajuda tem sido providencial, muito importante e bem aceita. Os estudantes

são convidados com frequência a participarem de solenidades cívico/militares, com

transporte para conduzi-los. Alguns eventos foram realizados na escola, com apresentações

militares, bandas de música, palestras etc.

Soldados são disponibilizados para a manutenção das áreas internas e externas da

parte física da U.E., inclusive jardins. Dessa parceria com o Exército Brasileiro, nasceu o

Projeto Inclusão Digital uma parceria do CEF 102 Norte com a Motorolla, mediada pelo

Exército que trouxe como benefício para a escola a aquisição de 40 tablets e uma lousa

digital para cada sala de aula. A empresa também deu treinamento para os professores que

estavam lotados na UE.
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Em 11 de março de 2020 o governador do DF Ibaneis Rocha suspendeu as aulas da rede

pública e particular do DF por causa da Covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus. Esse

primeiro decreto previa uma suspensão de 05 dias letivos, mas por causa do avanço da doença e o

novo corona vírus ter sido classificado como uma pandemia pela Organização Nacional de Saúde

(OMS). As aulas ficaram suspensas por mais de 03 meses. O maior objetivo da suspensão era

reduzir as chances de que os estudantes se tornassem vetores do vírus para suas famílias, muitas

vezes compostas por idosos ou pessoas que fazem parte do grupo de risco por possuir alguma

comorbidade.

Movida pela decisão de que os estudantes não podiam ser prejudicados, a Secretaria de

Educação, em pouco mais de 100 dias, criou e colocou em prática um dos maiores programas de

ensino mediado no Brasil, o Escola em Casa DF, pondo fim ao isolamento pedagógico de mais de

500 mil estudantes.
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O ensino mediado – pela TV, Internet e distribuição de material impresso – era a alternativa

para os estudantes não perderem o ano letivo, até que as condições impostas pela pandemia

permitiram a retomada das aulas presenciais no dia 03 de agosto de 2021.

O ensino mediado foi a resposta à impossibilidade das aglomerações naturais do ambiente

escolar. Partindo do princípio de que a escola pública é inclusiva a SEEDF se preocupou em

desenvolver estratégias para que os estudantes tivessem acesso às aulas e implementou três

opções de aulas mediadas, duas por tecnologia, com o Google Sala de Aula ou as teleaulas, e uma

por meio de impressos, na impossibilidade de acompanhar pelas duas primeiras opções. Os

conteúdos eram os mesmos e foram ministrados no mesmo ritmo. O desafio foi grande e surgiram

muitas dificuldades, mas todo o corpo docente do CEF 102 Norte se mobilizou e fez cursos de

formação disponibilizados pela SEEDF para colocar o projeto das aulas remotas em prática. Foram

horas de estudos, reuniões, palestras, tira dúvidas. A equipe gestora do CEF 102 Norte juntamente

com as coordenadoras pedagógicas e professores se organizaram e através do chat puderam se

reencontrar, estudar juntos e traçar planos para desenvolverem um bom trabalho na plataforma

Escola em Casa. Com isso a escola buscou a participação efetiva de todos os alunos, pais através de

lives, redes sociais e aplicativos como WhatsApp. O CEF 102 Norte fez uma campanha para

arrecadar computadores, tablets a fim de suprir as necessidades dos estudantes que não

conseguiam participar da plataforma por falta de estrutura digital.

Diante do novo contexto vivenciado, a escola também passou por uma transição na gestão

escolar a qual foi realizada de maneira harmoniosa e acolhedora por todos os membros da comunidade.

Durante o processo de transição entre as respectivas equipes gestoras ficou nítida a

necessidade da realização de uma avaliação do diagnóstico da realidade escolar para a definição dos

objetivos, das metas, das finalidades e das estratégias didáticas a serem desenvolvidas no decorrer do

período letivo.

Vale destacar que haviam muitas demandas a serem atendidas, tais como: questões

relacionais e interpessoais entre os profissionais da educação, os desencontros das informações entre a

comunidade e a escola, especialmente no contexto do ensino remoto no que tange as orientações

básicas organizacionais (cronograma de aulas, horários das aulas, plano de ação/planejamento, entre

outros…).
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RECURSOS FINANCEIROS

Fontes:

▪ Governo Federal – Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

▪ Governo do Distrito Federal – Plano de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF)

▪ Associação de Pais e Mestres (APM): contribuições, campanhas e eventos promovidos pela
escola, doações.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

INSTALAÇÕES FÍSICAS
Pavilhão Administrativo:

● 01 hall de entrada;
● 01 sala de Secretaria, com divisória para a Mecanografia e banheiro privativo;
● sala de Administração Geral;

● sala de Direção;

● banheiros: masculino e feminino;

● 01 corredor interno;

● 01 depósito/almoxarifado;

Pavilhão de Salas de Aula:

● 01 laboratório de Informática;
● 01 sala de Arte;
● 08 salas de aula;

Pavilhão de Apoio:

● 01 sala de Recursos;
● 01 sala do SOE;
● 01 sala de Professores;
● sala de Leitura;
● sala de Coordenação;

● banheiros: masculino/feminino;

● 01 banheiro para alunos portadores de necessidades educacionais especiais;

● 01 banheiro desativado que serve como depósito de materiais inservíveis;
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Pavilhão Logístico:

● 01 banheiro de Agentes de Gestão Educacional;
● 01 cozinha;
● 01 depósito de merenda;
● 01 sala para os Agentes de Gestão Educacional;
● 01 refeitório, em fase de adaptação dos espaços;

Pátio interno

O pátio é utilizado para recreação, reuniões e eventos em geral. A UE não tem quadra de

esportes. Os estudantes utilizam uma quadra de esportes comunitária, que fica fora

dos limites da escola, situada defronte à mesma, para a prática de Educação Física.

Instalações Externas:

● 01 depósito de gás de cozinha nos fundos do prédio;

● 01 escada no portão de entrada com uma cobertura em toldo plástico;

● Alambrado em tela de 1,5m de altura, que circunda a escola, tendo um portão principal de

entrada, um lateral (acesso para cadeirantes) e um pequeno portão nos fundos;

● Rampa de acessibilidade;

RECURSOS HUMANOS

O CEF 102 Norte possui o seguinte quadro de Recursos Humanos:

● 1 Diretora;
● 1 Vice-diretora;
● 1 Supervisor Pedagógico;
● 1 Chefe de Secretaria;
● 1 merendeira (readaptada) que executa serviços de mecanografia, arquivo e outros

serviços de apoio técnico-administrativo;

● 1 auxiliar de limpeza e conservação (carreira assistência);
● 1 Orientador Educacional;
● 2 Coordenadores Pedagógicos (mat./vesp.);
● 2 Professoras de Sala de Leitura (readaptadas);
● Professores de Sala de Apoio/Recursos;
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● 20 Professores regentes (matutino/vespertino, efetivos e contratos temporários);
● 2 Agentes de Gestão Educacional de Copa e cozinha – Terceirizados;
● 6 Agentes de Gestão Educacional de Conservação e limpeza – Terceirizados;
● 4 Agentes de Gestão Educacional de Vigilância – Terceirizados;

2 Profissionais no Laboratório de Informática (carreira magistério e assistência)
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Diagnóstico da Realidade da Unidade

Escolar

Para melhor atender este elemento construtor do PPP, a escola realizou um
questionário para os estudantes, seus responsáveis e professores, buscando características
sociais, econômicas e culturais da comunidade. Gráfico de respostas do Formulários
Google.

Questionário para os Estudantes:
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos

dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos

dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Análise dos

dados obtidos durante a pesquisa realizada

Após análise dos gráficos gerados a partir das respostas dos estudantes, segue uma breve

explanação sobre os dados qualitativos e quantitativos expressos no diagnóstico dos estudantes.

Levando em conta que apenas 144 estudantes preencheram os questionários, podemos observar

que a maioria dos estudantes são do sexo feminino, estão na faixa etária entre 13 e 15 anos, 48,6%

se autodeclara pardo, a maioria nasceu no Distrito Federal. Com relação a moradia, os estudantes

moram em diversas regiões administrativas do DF, a maioria mora com a mãe e/ou pai. Um pouco

mais da metade dos estudantes que responderam o questionário (52,4%) já estudaram nesta UE no

ano anterior, e 91% dos estudantes não trabalham. 75% dos estudantes que responderam afirmaram

que o que aprendem na escola é útil para a vida deles, 40% se sentem motivados a ir à escola e a

maioria se sente acolhido no ambiente escolar. 25,7% dos estudantes, que responderam, afirmaram

que já sofreram violência verbal na escola, 25% disseram que já sofreram bullying, 90,3% tem celular
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ou smartphone, 89,3% tem acesso à internet em casa, a maioria dos estudantes costuma assistir

filmes, novelas, séries, podcasts, youtube. Apenas 44,4% dos estudantes disseram que têm o hábito

de ler livros em geral. Com relação as disciplinas, após análise dos gráficos, constatamos que

Educação Física, Artes e História são as que os estudantes mais gostam. Com relação a qualidades

dos serviços prestados, a maioria dos estudantes responderam como muito bom o serviço prestado

pela Direção, Coordenação, Secretaria, portaria e cantina.
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Questionário para os Responsáveis:

Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.
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Questionário para os(as) Professores(as)

1. Qual o seu sexo?

2. Qual a sua faixa etária?

3. Como você se autodeclara?
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4. Onde você mora?

5. Você já foi vítima de algum tipo de violência nesta escola?
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6. Há quantos anos você trabalha como professor?

7. Há quantos anos você trabalha nessa escola?

8. Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra

neste momento?
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9. Durante os últimos três anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360

horas) ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem

na sua

área de atuação?

10. Quantas vezes por semestre você vai ao cinema, museu, teatro ou feiras culturais?
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11. Assinale o que você costuma assistir na TV/plataformas de internet.

12. A unidade de ensino oferece computadores aos professores?
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13. A unidade de ensino oferece acesso a internet?

14. Como você avalia o estado das instalações das áreas adjacentes da escola:

15. Como você avalia os atendimentos a seguir:

16. Como você percebe a qualidade dos itens a seguir:
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17. Qual é o seu grau de escolaridade?

18. Nos últimos dois anos você participou de algum curso de aperfeiçoamento e/ou especialização

na sua área de atuação?

19. Como você faz o seu planejamento de aulas para o ano?
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20. Quais as ações realizadas afim de atingir os objetivos de aprendizagem não alcançados pelo

estudante.
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Avaliação Institucional 2022-Estudantes
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Análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada.

83



Avaliação Institucional 2022-Professores
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Avaliação Institucional 2022-Responsáveis
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Levantamento de Índices

Consolidação dos dados da escola

Dados da escola 2022

2022 6º anos 7º anos 8º anos 9ºanos Total

Matrículas Iniciais 71 87 102 89 349

Matrículas Finais 89 97 116 100 402

Aprovados sem dependência 88 96 102 93 ------

Aprovados com dependência 01(PC) 01 11(PC) ------ 13

Reprovados 00 00 03 06 10

Afastados por abandono ------- ----- ------- 01 01

Matrículas 2022

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano

Parâmetros do IDEB

Centro de Ensino Fundamental 102 Norte

8ª série/9º ano

Ano 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Metas projetadas - - 4,5 4,7 5,0 5,2 5,5

IDEB observado - 4,2 4,5 4,9 4,5 - -
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2022

2022 6º ANOS 7º ANOS 8º ANOS 9º ANOS T0TAL

Estudantes

ANEE’S

DMU
1 1

DA 2 2 4

TGD/TEA 4 3 2 9

S. DOWN
1 1

DF
1

1 2

DI
1

1 2

Estudantes

TEF’S

TPA(C)

TDAH

AH

DISORTOG.

TOD

OUTROS

*Considerar que um estudante tem mais de uma comorbidade
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Função Social

Num mundo em constantes transformações, a educação escolar apresenta-se como

instrumento mediador das relações estabelecidas entre o homem e a sociedade. E, como

prática social, não está dissociada de outras práticas que permeiam, igualmente, o processo

de interação humana. Toda proposta curricular é estabelecida socialmente, historicamente e

culturalmente, é a manifestação do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam.

Imbuída de uma natureza política, a educação, forjada no espaço escolar, desenvolve, no

educando, habilidades capazes de fazê-lo recriar o mundo e a si próprio, na busca de uma

cidadania efetivamente participativa, focada na valorização e no respeito à diversidade. Assim,

destaca-se os Princípios Epistemológicos que expressam conhecimento, crenças, valores,

atitudes, relações e integração, que consideramos fundamentais dentro da perspectiva de

Currículo Integrado, os princípios orientadores são: Teoria e prática, Interdisciplinaridade,

Contextualização e Flexibilização.

Missão da Unidade Escolar

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

tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo estudantil,

favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles possam agir

construtivamente na transformação social do seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a

participação ativa da comunidade escolar no processo educativo, promovendo a interação

entre a família e a escola por meio de estratégias didáticas diversificadas, tais como:

oficinas; participação nos projetos desenvolvidos na unidade escolar; realização de

trabalhos voluntários– conforme os eixos de interesses apresentados; convites para o

desenvolvimento de jogos, brincadeiras, contação de histórias, bazares, almoços, eventos,

festas, construção de painéis coletivos, entre outros. Por fim, é proporcionar uma educação

pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa

atuar como agente de transformação social e de construção científica, cultural e política da
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sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito

no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, preparando-os para a vida.

Princípios

Princípio da unicidade entre Teoria e Prática: Para garantir a unicidade da Teoria e prática
no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de integração
que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a
construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio,
problematização, questionamentos e dúvidas.

Princípio da Interdisciplinaridade: Favorece a abordagem de um mesmo tema em

diferentes componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as

diferentes áreas de conhecimento, ultrapassando a fragmentação do conhecimento e do

pensamento.

Princípio da Contextualização – Dá sentido social e político a conceitos próprios dos

conhecimentos e procedimentos didático-pedagógico, propiciando relação entre dimensões do

processo didático.

Princípio da Flexibilização – Garante às escolas autonomia de sua proposta pedagógicas,
considerando especificidades locais e regionais, enriquecendo o trabalho com outros
conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes.

Tendo como base esses Princípios Epistemológicos é que evidenciamos uma

educação emancipatória e de princípios da Educação Integral executando ações articuladas

entre educação e sociedade.

Ação de Integralidade – A Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de

todos os estudantes, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais.
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Transversalidade – A Transversalidade esta entendida dentro de uma concepção

Interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos

problemas reais dos estudantes e da comunidade.

Diálogo Escola e Comunidade – Na Educação Integral é necessário a transformação da

escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do

mundo e da vida, como um polo de trocas culturais e de afirmação de identidades sociais.

Territorialidade – Significa romper com os muros da escola, afinal a educação não se restringe

ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade, envolvendo múltiplos lugares

e atores.

Trabalho em Rede – Torna-se necessário entender que todos devem trabalhar em

conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de

aprendizagem para todos os estudantes pois ele, não é só do professor ou da escola. É

responsabilidade de todos pela educação e pela formação do educando.

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS DO CURRÍCULO INTEGRADO

• Princípio de unicidade entre teoria e prática;

• Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização;

• Princípio da flexibilização;

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Como escola pública que somos, devemos seguir os Pressupostos Teóricos do

Currículo em Movimento que preconizam uma Educação Integral. Com base em leituras

realizadas, concebemos que um projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, as

necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes vem a ser uma Educação

Integral. Ressaltamos que estamos tratando de Educação Integral e não de Educação em
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Tempo Integral. A Educação Integral faz parte de um conjunto articulado de ações por parte

do Estado, não se preocupando apenas com o desenvolvimento intelectual, mas também do

físico, do cuidado com sua saúde, além do oferecimento de oportunidades para que

desfrute e produza arte, conheça e valorize a sua história e seu patrimônio cultural, tenha

uma atitude responsável diante da natureza, aprenda a respeitar os direitos humanos e os

das crianças e adolescentes, seja um cidadão criativo, empreendedor e participante,

consciente de suas responsabilidades e direitos, respeitando as diferenças e promovendo a

convivência pacífica e fraterna entre todos, ou seja, preconizando a importância do

desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. Vale destacar os princípios abaixo:

• Princípio do respeito à dignidade humana;

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

que possam apresentar;

• Princípio do direito à igualdade de oportunidades educacionais;

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

• Princípio do direito a ser diferente.

Objetivos da Educação, do ensino e das Aprendizagens

Objetivo geral

Oferecer e garantir a todos os estudantes, de forma inclusiva, o direito de aprender; um

ensino de qualidade, interdisciplinar e contextualizado, que contemple o ser humano

multidimensional, com senso crítico e participativo, apto para a prática social; integrando

escola-família-comunidade com fundamentação na Base Nacional Comum Curricular, nas

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes

Pedagógicas para Organização escolar em Ciclos para as Aprendizagens da Secretaria de

Estado de Educação do DF, e respeitando as especificidades do Currículo em Movimento e

dos Pressupostos Teóricos.
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Objetivos específicos

➢ Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma perspectiva de

inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação

em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade.

➢ Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e

do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos letramentos.

➢ Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos históricogeográficos,

da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e da

cultura, dos direitos humanos e dos princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira,

latino-americana e mundial.

➢ Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos éticos

e corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, permanência e

formação integral dos estudantes.

➢ Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes

éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do

protagonismo

infanto-juvenil.

Implementar e executar as políticas públicas de educação, assegurando a qualidade, a

equidade e a responsabilidade social de todos os envolvidos.

➢ Assegurar a transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos.

➢ Assegurar o processo de avaliação institucional mediante mecanismos internos e externos, a

transparência de resultados e a prestação de contas à comunidade.

➢ Assegurar mecanismos de suporte para a utilização, com
eficiência, dos recursos descentralizados.

➢ Promover a adaptação e a integração dos estudantes portadores de necessidades
educacionais especiais.

➢ Fornecer melhores condições e assistência aos estudantes com dificuldades no
processo ensino-aprendizagem.

➢ Permitir ao corpo docente e funcionários, a participação em cursos de formação continuada.

➢ Dar condições de atendimento satisfatório, pelos profissionais da sala de recursos, aos
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estudantes com necessidades educacionais especiais.

➢ Melhorar o índice de aprovação com qualidade de ensino.

➢ Reduzir o índice de evasão escolar.

➢ Aprimorar a Avaliação Institucional.

➢ Garantir o acesso, atendimento e permanência do estudante com necessidades educacionais

especiais, preferencialmente em classes comuns.

➢ Reduzir a defasagem idade x ano.

➢ Fortalecer o Conselho Escolar.
➢ Garantir o cumprimento mínimo de 1000 (mil) horas anuais, distribuídas em, no mínimo 200

(duzentos) dias letivos, conforme preconiza a LDB da Educação Nacional.

➢ Manter continuamente a atualização dos dados do IEDUCAR, obedecendo às diretrizes da

SEDF.

➢ Promover a integração família / escola.

➢ Fortalecer parcerias com outras entidades como Batalhão Escolar, Conselho Tutelar, Vara da

Infância, Promotoria da Educação e outras.

➢ Melhorar as relações profissionais e interpessoais no ambiente escolar.

➢ Fomentar no ambiente da escola, a cultura de participação e de comprometimento, mediante o

redimensionamento de papéis vivenciados.

➢ Melhorar as condições das instalações da escola, com o apoio dos órgãos competentes.

Adequar o quadro de funcionários, com o apoio dos órgãos competentes.

Fundamentos teóricos metodológicos

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

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

ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais como:

a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a igualdade de condições para

acesso e permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

pensamento, arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais
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do ensino e a garantia de padrão de qualidade.

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

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

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

Pedagógica (PP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da

elaboração da proposta pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão o plano de

trabalho, segundo a PP da unidade escolar, zelando pela aprendizagem dos educandos.

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

gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas

peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação dos

profissionais da educação na elaboração da PP da escola. Também respeitarão a Base

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

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

conforme com o que define o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará os currículos

dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como as PP's de todas as

unidades escolares públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino

Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país.

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados pelas

normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas Diretrizes Curriculares

Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não apenas a implementação da

Proposta Pedagógica, mas também às vivências desenvolvidas nos estabelecimentos de

ensino. É importante destacar que a BNCC apresenta dez competências essenciais para a

organização do trabalho pedagógico nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de

todas as etapas e modalidades da Educação Básica que perpassam as dimensões

cognitivas (conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural),

comunicativas (linguagens; tecnologias; argumentação) e socioemocionais (autonomia e

autogestão; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e

cidadania).

Dessa forma, para a elaboração da PP das escolas, precisamos considerar as

competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade
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escolar, um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive na

Lei 4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais que

compõem a realidade, os contextos e as demandas reais da escola.

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de uma PP que implemente uma escola
para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca práticas
pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos em prol do
desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para
exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se constituírem como
agentes de transformação social, conforme proposto no Currículo em Movimento.

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

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

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

na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da

Educação Básica, entre outros documentos norteadores que embasarão a fundamentação

teórico-metodológica da PP das unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o

Currículo em Movimento está arraigado de pressupostos básicos inerentes a essa

abordagem, dentre eles: as teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de

educação integral, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, o currículo

integrado, os eixos transversais e a concepção da avaliação para as aprendizagens e não

avaliação das aprendizagens - formativa.

Assim, a PP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à

formação humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática e

inclusiva.

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

construir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes

da educação básica da rede púbica de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o

direito de construir aprendizagens cada vez mais significativas associadas às demandas e às

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

quanto à permanência nas unidades escolares, minimizando os índices de evasão e

abandono, ampliando as possibilidades de sucesso escolar.

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos pela Secretaria
de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural.
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Concepções Teóricas que Fundamentam as Práticas
Pedagógicas

A presente Proposta Pedagógica considera o estudante como ser original e criativo,

que aprende na vida social e no espaço escolar; que tem potencialidades e necessidades

de interagir e de refletir sobre a diversidade de conhecimentos humanos; que tem direito de

acesso ao conhecimento na sua complexidade, prática e teórica; que modifica o que sabe

constantemente; que participa da construção do saber escolar e que é um produtor de

cultura. Promove uma educação para além da escola, que busque ensinar na perspectiva

de instigar, provocar, seduzir o outro para o desejo de aprender, por meio de relações que

possam ser estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos estudantes. Nessa

perspectiva, o ser humano em formação é o multidimensional e a Educação Integral voltada

para a prática social.

Nessa perspectiva, a organização de métodos de ensino parte do diagnóstico feito pelo

professor, dos conhecimentos organizados das disciplinas e dos domínios prévios dos

estudantes. Tem como fundamento a Teoria Crítica e a Pós-Crítica explícita no Currículo em

Movimento da SEDF.

O conhecimento será trabalhado segundo as regras da Pedagogia Histórico-Crítica e

da Psicologia Histórico-Cultural. A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a

importância dos sujeitos na construção da história. Sendo assim, o estudo dos conteúdos

curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização

diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre sujeitos, por

meio da linguagem que revela os dessa forma, a educação é entendida como o ato de

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.

No sentido da Psicologia Histórico-Cultural, destaca-se o desenvolvimento do psiquismo

e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a

educação como fenômeno de experiências significativas. Sendo assim, a aprendizagem não

ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo aos estudantes a interação e

o aprendizado colaborativo.
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Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como mediação no seio

da prática social global. A prática social se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto

de chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte da prática

social onde professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém,

posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda na compreensão e

encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social, cabendo aos

momentos intermediários do método identificar as questões suscitadas pela prática social

(problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e

solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da

própria vida dos alunos (catarse).

A prática educativa obedecerá aos seguintes princípios:

➢ Os trabalhos serão realizados ao longo do ano, com organização e planejamento
baseados nos princípios éticos e democráticos.

➢ As atividades serão desenvolvidas por pressupostos teóricos que envolvam a

integração dos conteúdos com as diversas áreas de conhecimento por meio da

Interdisciplinaridade.

➢ As ações pedagógicas serão inseridas e ou estabelecidas num contexto onde

prevaleça a aprendizagem do estudante, tornando menos rígida e cansativa a ação do

ensinar e do aprender.

➢ Valorização das potencialidades, a história e as condições sócio- econômicas dos

indivíduos com a visão voltada ao desenvolvimento da autonomia emocional e intelectual,

assim como do pensamento crítico, o que favorecerá na melhoria da qualidade de vida na

sociedade/prática social.

➢ A busca da melhoria na prestação de serviços de qualidade, no que se refere à
qualidade da educação dada, é uma constante na instituição.

➢ Educar com amor, firmeza e limites.

➢ Trabalhar em equipe, com base na ética e responsabilidade nas ações.

➢ Enfatizar os valores imprescindíveis ao exercício da cidadania, tais como: liberdade,
competência, respeito, responsabilidade, solidariedade e disciplina.

➢ Cultivo de um ambiente prazeroso, por intermédio de ações que estimulem a prática
da solidariedade, da confraternização e das manifestações culturais e artísticas.
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➢ A Organização Curricular será fundamentada com base no Currículo em Movimento

da Educação Básica, nas Diretrizes Pedagógicas do 3º ciclo para as Aprendizagens, nas

Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, abraçando as Teorias Crítica e a

Pós-Crítica e na Pedagogia Histórico-Crítica explícitas no Currículo em Movimento da

SEDF para o Ensino Fundamental de 9 anos – Anos Finais (2º Bloco), perpassando pelos

principais objetivos:

➢ Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a Diversidade,

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade;

promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da

escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos

letramentos.

➢ Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos

históricogeográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da

tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e dos princípios em que se

fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial.

➢ Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos

éticos e corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso,

permanência e formação integral dos estudantes.

➢ Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na

perspectiva do protagonismo infanto-juvenil.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR

O currículo será constituído pela Base Nacional Comum Curricular (Língua Portuguesa,

Matemática, Geografia, História, Ciências Naturais, Arte e Educação Física) e pela Parte

Diversificada (Língua Estrangeira Moderna e Projeto de Proteção à Vida).
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Tendo como base legal e com fundamento pedagógico, a Lei nº13.146 de 06/07/2015 que

trata da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, é apresentada na perspectiva de

um trabalho pedagógico transversal em todas as áreas do conhecimento.

De acordo com a Lei nº 10.639/03 será ministrado o conteúdo “Cultura Afro-Brasileira e
Africana” no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Arte, Literatura e
História Brasileira.

O tema “Serviço Voluntário” também fará parte da organização curricular, de forma

interdisciplinar, de acordo com o Decreto nº 28.235, de 27 de agosto de 2007 (DODF de

28/08/07).

A proposta também é oferecer um ambiente educativo rico em recursos, materiais didáticos
atrativos e diversificados e situações problematizadoras, que contemplem todas as áreas do
conhecimento disponibilizadas aos estudantes, promovendo a reconstrução das aprendizagens
por meio da ação investigativa e criadora. Estabelecer uma nova relação com o mundo que os
cerca.

Organização do Trabalho Pedagógico da Escola

O CEF 102 Norte está organizado em Ciclos para as Aprendizagens. Atende na

modalidade Ensino Fundamental Anos Finais, com turmas de 6° e 7° anos (1º bloco) no

vespertino, 8° e 9° anos (2º bloco) no matutino, com a inclusão de estudantes portadores de

necessidades educacionais especiais. Entende-se que “a escola não pode ser vista como

um depósito de crianças para ocupar tempo ocioso ou para passar o tempo. Existe uma

intencionalidade educativa”. (MAURICIO, 2009). Com isso, todas as atividades são

entendidas como educacionais e curriculares.

De acordo com as Orientações Pedagógicas -3º Ciclo para as aprendizagens, a

organização escolar em ciclos, que tem como princípio a progressão continuada das

aprendizagens, constitui-se por meio de cinco elementos da organização do trabalho

pedagógico escolar: gestão democrática, formação continuada dos profissionais da

educação, coordenação pedagógica, avaliação formativa, organização e progressão

curricular. Baseados nesses documentos oficiais, os professores do Centro de Ensino

fundamental 102 fizeram uma avaliação diagnóstica para partindo do conhecimento e

dificuldades apresentadas pelos alunos, colocar em prática a proposta dos ciclos para as

aprendizagens aprimorando constantemente os processos de ensinar, aprender e avaliar. A
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avaliação diagnóstica foi aplicada, no início do ano letivo, por cada professor partindo de

conteúdos e pré-requisitos básicos que os alunos deveriam apresentar. Desta forma, foi

possível mapear as turmas para que o professor soubesse de onde partir em seu conteúdo.

Além disso, os professores preenchem, bimestralmente, uma planilha chamada MAPREND,

onde fazem o mapeamento das aprendizagens de cada estudante, verificando se ele

alcançou, alcançou parcialmente ou não alcançou os objetivos de aprendizagens propostos

no bimestre. Desta forma, o professor consegue fazer planejamentos e intervenções

pedagógicas para resgatar as aprendizagens não alcançadas pelos estudantes.

A organização escolar do 3º Ciclo para as aprendizagens proporciona mais

oportunidades de aprendizagem, pois entende que o indivíduo percorre caminhos distintos,

desta forma os professores do CEF 102 Norte se organizam para oportunizar a progressão

continuada das aprendizagens para cada estudante, partindo desse mapeamento bimestral

da planilha.

O CEF 102 Norte pretende organizar o tempo, o espaço escolar tendo em vista o

atendimento aos diversos níveis de aprendizagem, considerando a lógica do processo

diferenciada sustentada no trabalho coletivo, na avaliação diagnóstica e formativa que

garanta a aprendizagem e a progressão de todos os estudantes matriculados, por meio dos

agrupamentos e reagrupamentos e assim valorizar o trabalho interdisciplinar, na construção

do conhecimento, considerando as múltiplas inteligências e os diversos contextos

socioculturais em que os estudantes estão inseridos.

Compreende-se que a escola é um polo irradiador da cultura e que a educação tem a

ver com questões mais amplas, e que é um lugar de encontros de pessoas, origens,

crenças, valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades

que, somados ao saber acadêmico, constituem o currículo necessário para a vida em

sociedade e a formação do estudante com base na Educação Integral, ser multidimensional.

O artigo 22 da LDB 9394/96, preconiza: “A educação Básica tem por finalidade

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício

da cidadania e fornece-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.

Considerando que a organização em ciclos prevê maior integração entre a unidade

escolar e a comunidade, estes devem ser aliados para que o estudante percorra o Ensino
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Fundamental da melhor maneira possível. Por isso é imprescindível manter uma

comunicação acolhedora e eficiente com os familiares dos estudantes.

O CEF 102 Norte tem um clima de trabalho democrático por basear-se na gestão

democrática. A relação escola-comunidade é dialógica. Embora ainda não se tenha uma

participação em grande escala desse setor, a escola oportuniza mecanismos institucionais para

viabilizar mais o estreitamento desses sujeitos por acreditar que as famílias devem ser inseridas

por direito e para torná-los corresponsáveis pela aprendizagem dos filhos/estudantes em benefício

do sucesso escolar almejado por todos. Para se aproximar da comunidade escolar, a Equipe

Gestora convidou pais, estudantes, professores e servidores a participarem da construção coletiva

dessa Proposta Pedagógica. Além disso, todos são convidados a participar das reuniões

financeiras, para definir quais são as prioridades de gastos com as verbas públicas. A Direção

mantêm atualizado o instagram da escola com as principais notícias de ações e projetos da

unidade escolar, além do whatsapp web onde o contato é feito diariamente com os pais por meio

de mensagens e vídeos. Em todos os projetos, os pais são convidados a participar como no

Projeto Feira de Sabores, onde eles participaram como jurados. Além disso, pais com profissões

diversas são convidados a ministrar palestras e oficinas em suas áreas de conhecimento para os

estudantes.

Convém destacar, também, os parceiros pedagógicos que o CEF 102 dispõe, que contribuem

sobremaneira na formação de professores e na melhoria das aprendizagens dos estudantes:

● Parceria com o Professor Doutor Paulo Tomazinho, profissional renomado no ramo da

educação, consultor-chefe da Meta Aprendizagem e co-fundador da Moonshot Educação. De

forma gratuita, ele oferece uma mentoria mensal aos professores da escola sobre o uso de

metodologias ativas e tecnologias educacionais para melhorar o ganho de aprendizagem e

engajamento dos alunos. Estes encontros são realizados via Google Meet, durante o horário

da coordenação coletiva. É importante destacar que esta mentoria é um serviço contratado

por outras instituições educacionais do Brasil mas no CEF 102 Norte, após tratativas entre a

Diretora da escola e o Professor Doutor Paulo Tomazinho, é realizada de maneira gratuita

como estudo de caso (primeira escola pública atendida gratuitamente pelo programa).

● Parceria com a Britannica School. A Sra. Patrícia Palma e a Pedagoga Magela Lindner

oferecem uma consultoria mensal, presencial ou online, orientando os professores no uso dos

conteúdos da Britannica em sua prática pedagógica.
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● Parceria com o Colégio Galois, Projeto Athenas, onde são ministradas aulas de reforço

escolar utilizando mão de obra voluntária de estudantes do Galois, que acompanham os

alunos dos 6º anos suprindo possíveis dificuldades e dúvidas em conteúdos das disciplinas

Matemática e Língua Portuguesa

● Parceria com a Funpresp –Jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor

Público Federal do Poder Judiciário. Projeto Construindo o Futuro. Consiste no

desenvolvimento de ações educativas sobre finanças e previdência. Os voluntários

utilizam os seus conhecimentos acadêmicos e profissionais para elaborar e realizar

atividades educativas para alunos do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 102 Norte.

● Parceria com a UNB, Projeto Aquário na escola. um aquário como elemento para observação

e investigação por parte de estudantes, sob mediação de professores, como artefato para

motivação para o estudo de diversos componentes curriculares.

● Parceria com a Professora de dança Edna Silva Brandão. Introduzir a dança na

escola é um ótimo recurso para desenvolver uma linguagem diferente da fala e da

escrita, aumentar a sociabilidade do grupo, autoestima e quebrar a timidez, o trabalho

pode ser feito de forma interdisciplinar. (Projeto de dança).

● Parceria com o Professor João Victor (Eskilo) (Projeto de Capoeira).

A Secretaria de Educação do Distrito Federal tem como Educação Especial a acessibilidade

do estudante com necessidades educacionais especiais à educação de qualidade,

preferencialmente em ambientes inclusivos, a fim de que esse se beneficie de oportunidades

educacionais favorecedoras de sua formação pessoal.

O CEF 102 Norte compreende a educação inclusiva como processo primordial para a

formação educacional da pessoa com deficiência, bem como favorecedor de uma educação

voltada ao respeito às diferenças. Sabe-se que a educação pautada no indivíduo lhe possibilita o

alcance de condições favoráveis à sua efetiva participação social. Por isso, a Sala de Recursos do

CEF trabalha com objetivos que viabilizam condições reais de oferta de educação inclusiva, como:

Sensibilizar os alunos da escola no processo de inclusão e na convivência com os ANEE’s.

Estabelecer parceiras efetivas com os professores para consolidar a inclusão dos ANEE’s.

Desenvolver parceira entre Sala de Recursos com a disciplina de Educação Física para
execução do Projeto Jogos Interclasses.
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Equipar a Sala de Recursos com materiais pedagógicos e com enviados do MEC

Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena participação dos estudantes no processo ensino aprendizagem,
considerando suas necessidades específicas.

Importante destacar que o CEF 102 Norte tem atuação do Serviço de Orientação Educacional

(SOE), objetivando às necessidades dos estudantes por meio do estabelecimento de um vínculo de

confiança, ajudando no desenvolvimento da autonomia e amadurecimento como ser humano

integral, acompanhando as aprendizagens e apoiando os professores para o êxito do processo

educativo dos estudantes.

Um espaço muito importante para o CEF 102 Norte é a Biblioteca escolar com propostas de
atuar, estimular e organizar o processo de leitura para que, por meio dela, o estudante aumente
seus conhecimentos, sua capacidade crítica e reflexiva que lhe permitam atuar melhor na
sociedade. Portanto, a Biblioteca escolar do CEF oportuniza as seguintes ações:

➢ Estimular o estudante a frequentar as dependências da sala de leitura desmistificando a

figura do livro como um objeto inatingível;

➢ Proporcionar um espaço para que os professores promovam aulas de reforço no período

contrário ao das aulas dos estudantes;

➢ Buscar a valorização física do livro, na busca para que os estudantes tenham cuidados no

manuseio e responsabilidades no que tange aos prazos de sua devolução.

➢ Fomentar o projeto de Leitura da escola.

➢ Proporcionar um espaço agradável de leitura no horário do intervalo.

➢ Auxiliar os estudantes nos momentos de pesquisas e realização de atividades solicitadas

pelos professores.

➢ Participar ativamente da feira do Livro de Brasília.

➢ Renovar constantemente o acervo dos livros com o apoio das parcerias, SEDF, equipe

gestora e estudantes.

➢ Estimular a leitura de toda a comunidade escolar.

➢ Organizar a escolha, recepção, recolhimento e distribuição do PNLD.

➢ Garantir o empréstimo dos livros didáticos para todos os estudantes.

A Biblioteca escolar Manuel Bandeira do CEF 102 Norte é um espaço pedagógico, que

oferece aos seus alunos a possibilidade de acesso ao acervo da escola, em suas diversas

temáticas de forma livre e democrática.
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Neste espaço, os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental II encontram um

espaço organizado, acolhedor e confortável para ler e elaborar pesquisas das disciplinas do

currículo básico, temas transversais e outros assuntos do seu cotidiano.

Aos professores, a biblioteca oferece material de apoio didático: filmes, livros e

enciclopédias, além de disponibilizar um pequeno espaço que pode ser usado para leitura,

debates e apresentações/encenações, o que pode deixar as aulas mais divertidas.

Dessa forma, acreditamos ser o papel da biblioteca escolar o de facilitar, em todas as

suas possibilidades, o acesso do estudante ao conhecimento e a formação do leitor.

A atuação do Laboratório de Informática no CEF 102 Norte possibilita ao corpo docente,

discente e comunidade escolar a utilização do Laboratório de Informática, como recurso tecnológico

e pedagógico no processo constante de construção do conhecimento; permitindo a inclusão digital

para melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem. Os objetivos de atuação são:

➢ Oportunizar a iniciação científica que contribuirá para a formação integral do estudante;

➢ Favorecer a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais;

➢ Fomentar a implantação do Projeto de Inclusão Digital –

➢ Auxiliar os estudantes e os professores na utilização das lousas interativas e tablets nas

aulas.

➢ Proporcionar um ambiente agradável para o estudo no laboratório.

➢ Manter em perfeito estado todos os recursos tecnológicos utilizados para complementar as

atividades pedagógicas.

É importante ressaltar que o processo de escolarização pressupõe a
aprendizagem conectada a vida e ao universo de interesses e de possibilidades dos
adolescentes e jovens. Dessa forma a organização e funcionamento do CEF 102 Norte no
ano de 2020/2022 ficam assim estabelecidos: Jornada de 5h relógio diária de atividades
pedagógicas, incluindo o tempo do 1° intervalo para o lanche e o tempo do 2º intervalo
destinado  a higienização e intervalo cultural.

É importante ressaltar que o intervalo cultural como objetivo de proporcionar momentos
de integração, que sejam agradáveis e alimentem a mente com sensações positivas,
aproximação pessoal, ampliação do repertório artístico, que culmina na ampliação do
conhecimento dos estudantes e é o momento em que a equipe gestora trabalhará
diretamente com os estudantes.

Vale ressaltar que o plano de ação (apêndices) e planejamento (apêndices) dos

professores desta escola é uma etapa fundamental para a organização pedagógica e

cronológica dos conteúdos e dos objetivos de aprendizagem. A construção desses materiais

se dá ainda na semana pedagógica quando os professores se reúnem por disciplina e
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posteriormente por área de conhecimento, assim como, a atuação dos demais serviços,

como: Sala de Recurso, SOE, Laboratório de Informática, Sala de Leitura e SEAA.

Além disso, por acreditarmos que a valorização do professor passa por diversos fatores e

é um dos grandes desafios e que a atuação do docente tem impacto dentro e fora de sala

de aula, seja no desempenho dos estudantes, na qualidade da escola e no progresso do

país. No CEF 102 Norte o professor deve receber os recursos necessários para realizar sua

função e ter voz ativa na elaboração dos projetos da escola. E com o intuito de trabalhar

essa valorização o CEF 102 Norte realiza confraternizações esporádicas como forma de

acolhimento e agradecimento pelo trabalho realizado pela equipe, desenvolve

confraternizações para homenagear os educadores no dia dos professores, disponibiliza

recursos materiais e didáticos adequados para a atuação docente e entrega de

lembrancinhas em algumas reuniões.

METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS

O trabalho pedagógico do CEF 102 Norte parte de uma concepção humanista de

educação, tendo como base o Currículo em Movimento da SEEDF e a fundamentação

teórica de alguns pensadores:

• Jean Piaget: Em “As Leis do Equilíbrio”, diz que para a aprendizagem acontecer é

preciso o desequilíbrio, algumas incertezas, para assimilar novas informações, formulando

hipóteses sobre elas e surgirá, então, a acomodação e o reequilíbrio.

• Lev Semenovick Vygotsky: A construção do conhecimento se dá de acordo com o seu

ambiente histórico e social, um ir e vir constante do nível real (autonomia) para o nível de

conhecimento potencial (possibilidade).

• David Paul Ausubel: Quando o aluno coloca significado no que aprende, ou seja, faz a

relação da teoria com o mundo real, então, acontece a assimilação dos conteúdos. Uma

concepção de metodologia que considere e respeite o fazer humano deve ter a

característica da construção e transformação contínua, procurando permanente evolução.
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• Paulo Freire: A proposta de Freire parte do Estudo da Realidade (fala do educando) e a

Organização dos Dados (fala do educador). Nesse processo surgem os Temas Geradores,

extraídos da problematização da prática de vida dos educandos. Os conteúdos de ensino

são resultados de uma metodologia dialógica. Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação

pedagógica dispõe em si próprio, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos

necessários dos quais se parte. O importante não é transmitir conteúdos específicos, mas

despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. A transmissão de

conteúdos estruturados fora do contexto social do educando é considerada "invasão

cultural" ou "depósito de informações" porque não emerge do saber popular. Portanto, antes

de qualquer coisa, é preciso conhecer o aluno. Conhecê-lo enquanto indivíduo inserido num

contexto social de onde deverá sair o "conteúdo" a ser trabalhado.

Assim sendo, "não se admite uma prática metodológica com um programa

previamente estruturado assim como qualquer tipo de exercícios mecânicos para

verificação da aprendizagem, formas essas próprias da "educação 97 bancária", onde o

saber do professor é depositado no aluno, práticas essas domesticadoras. (BARRETO, s.d.

p. 4). O relacionamento educador-educando nessa perspectiva se estabelece na

horizontalidade onde juntos se posicionam como sujeitos do ato do conhecimento.

Elimina-se, portanto, toda relação de autoridade uma vez que essa prática inviabiliza o

trabalho de criticidade e conscientização.

• Anton Makarenko: Ele defendia que era preciso formar crianças capazes de

dirigir a própria vida no presente e a vida do país no futuro. Exercícios físicos, trabalhos

manuais, recreação, excursões, aulas de música e idas ao teatro faziam parte da rotina. A

escola tinha que permitir o contato com a sociedade e com a natureza, ou seja, ser um

lugar para o jovem viver a realidade concreta e participar das decisões sociais. Fazendo um

recorte das idéias expressas pelo educador Antônio Carlos Libâneo (1991), ”podemos dizer

os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais se organizam as atividades de

ensino e dos alunos para atingir objetivos do trabalho docente em relação a um conteúdo

específico”. A escolha e a organização dos métodos de ensino pelos educadores devem

considerar fundamentalmente a unidade ou a relação, objetivos/conteúdos/métodos de

ensino. Tal fazer não tem receitas prontas ou se constitui em um método. Partindo da

pluralidade e diversidade da essência humana, desafiá-la, questioná-la, ampliá-la não

podem ser ações únicas, devendo ser inspiradas por princípios claros, mas adaptadas a
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cada indivíduo e situação com engenho e arte. Na prática escolar são as reflexões

metodológicas que, fundadas nas concepções de homem, mundo, sociedade e educação,

num diálogo vivo, questionador, que dimensiona o conhecimento histórico das experiências

sociais, contextualizam o ser como humano e a sociedade como espaço vivencial. Enfim, a

metodologia do CEF 102 Norte deve ser:

• Questionadora: na medida em que apresenta as contradições básicas da vida

com problemas que desafiam as pessoas nela envolvidas;

• Integradora: na medida em que possibilita às pessoas captarem o desafio e

relacionarem com todas as dimensões da vida;

• Crítica: na medida em que oportuniza a busca das causas dos problemas

existenciais, sociais e políticos.

• Impulsionadora da ação: na medida em que, ao responderem os desafios, as

pessoas sintam-se comprometidas no processo de transformação de sua realidade;

• Dialógica: na medida em que elas são chamadas a conhecer, a elaborar o seu

conhecimento, quando se encontram em autêntica comunicação com outras pessoas;

• Criativa: na medida em que oferece a elas a possibilidade de construir seu

saber, partilhando suas experiências, inventando e reinventando seu mundo, criando sua

cultura e forjando seu destino como seres históricos;

• Permanente: na medida em que, considerando os alunos como seres

inacabados, numa realidade igualmente inacabada, dá-lhes a chance de refazerem, na

ação-reflexão, constantemente, sua realidade existencial, tendo em vista sua plena

libertação, em busca do saber.
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Seguem os organogramas da Organização do Trabalho Pedagógico:

165



166



Avaliação dos Processos de Ensino e
de Aprendizagem: Concepções e
Práticas

O CEF 102 Norte defende e almeja a Educação Integral. Esse tipo de educação

provoca ruptura estrutural na lógica do poder punitivo comumente percebido nos processos

avaliativos e fortalece o comprometimento com a Educação para a Diversidade, Cidadania,

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Nessa

perspectiva enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem aprendizagens

são válidas tanto por parte do docente quanto do estudante. Esse processo é conhecido

como avaliação formativa, ou seja, avaliação para as aprendizagens (VILLAS BOAS, 2013).

A proposta do corpo docente do CEF 102 Norte é avaliar para incluir, incluir para

aprender e aprender para desenvolver-se. Nesse sentido, apoiamos a utilização de

diferentes formas de avaliar que contribuam para a conquista das aprendizagens por parte

de todos os estudantes (VILLAS BOAS, 2008). Utilizamos a avaliação diagnóstica, a

autoavaliação, avaliação escrita, observação, entrevistas, resolução de problemas, criação

de documentários, jogos, filmagens, trabalhos em grupo, dramatizações, leituras e

discussões coletivas, avaliação por pares (curadoria em arte), lista de exercícios, produções

orais, produção de textos, debates, portfólios, relatórios de visitas e passeios, participação

em concursos, criação e gestão de blogs por parte de algumas disciplinas, testes, provas e

outras atividades pedagógicas como forma de avaliar os estudantes e todo o processo de

ensino e aprendizagem com o intuito de identificar as intervenções que deverão ser

realizadas para a garantia da aprendizagem de todos.

A recuperação é contínua e o projeto interventivo colabora para tal fim. A recuperação

de estudos é prevista na Lei n° 9394/96, em seu artigo 12, inciso V, para “prever meios para

a recuperação dos alunos de menor rendimento”. Os estudantes portadores de

necessidades educacionais especiais são avaliados observando as especificidades de cada

um conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996,

no artigo 58, a saber: estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
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(TGD) e altas habilidades/superdotação (AH/SD). Para tanto, os docentes regentes e os

professores da Sala de Recurso, realizam adaptações curriculares conforme os Parâmetros

Curriculares Nacionais (MEC, 1998).

A Progressão Parcial com Dependência é ofertada nos termos do artigo 138 da

Resolução n° 01/2012 – CEDF que assegura ao aluno o prosseguimento de estudos para o

8ª ano do Ensino Fundamental, quando seu aproveitamento no bloco anterior for

insatisfatório em até dois componentes curriculares e desde que tenha concluído todo o

processo de avaliação da aprendizagem. As atividades são desenvolvidas de acordo com o

Parecer n° 24/CEB – CNE, publicado no Diário Oficial da União de 30/09/2003, Seção 1, p.

14 e homologada pelo CNE, onde estabelece que não há necessidade de cumprir

integralmente a mesma carga horária anual do componente curricular desenvolvido no ano

anterior. Então são realizados trabalhos de pesquisas devidamente orientados e

supervisionados pelo docente responsável pelo regime e os estudantes devem apresentar

resultados na escola na data estabelecida. Inicialmente a secretaria escolar convoca os

responsáveis pelos estudantes e juntamente com a supervisão pedagógica, passa todas as

explicações necessárias e os mesmos assinam um termo de compromisso em relação ao

acompanhamento e entrega das atividades nos prazos estabelecidos.

Todos os procedimentos/instrumentos utilizados na avaliação pedagógica estão

integrados ao eixo/tema de cada bimestre tendo a função formativa como indutora dos

processos que atravessam os três níveis de avaliação (aprendizagem, institucional e em

larga escala), por comprometer-se com a garantia de aprendizagem de todos.

A Avaliação Institucional é realizada durante todo o ano letivo. O CEF 102 Norte

utilizase de questionários aplicados a toda comunidade escolar e conversa nas

coordenações coletivas, nas reuniões de pais e mestres e nos Dias Letivos Temáticos

previstos no calendário da SEDF. A Avaliação Institucional destina-se a analisar a

implantação da PP para identificar suas potencialidades e fragilidades e orientar sua
revisão

com vistas à garantia da qualidade social do trabalho escolar. Ela analisa, retoma e

reorganiza os processos utilizados na avaliação para as aprendizagens, no atendimento ao

público e em todos os serviços prestados à comunidade (secretaria escolar, cantina,
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portaria, sala de leitura, laboratório de informática, Direção, coordenação, etc.).

As Reuniões de Pais acontecem no início de cada ano letivo para a apresentação da

instituição e ajustes na PP e Regimento Interno bem como bimestralmente para a entrega

parcial dos resultados dos estudantes e avaliação institucional. Sempre que necessário,

extraordinariamente, poderão ocorrer reuniões de pais. A equipe gestora é muito presente e

receptiva atendendo a comunidade diariamente, registrando e fazendo ajustes para melhor

gerir o seu trabalho.

O Conselho de Classe ocorre bimestralmente e extraordinariamente quando

necessário. Formado em um primeiro momento, pelo pré-conselho de classe com a

participação dos estudantes e o professor conselheiro e posteriormente com a equipe

gestora e corpo docente, é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor

elementos e ações para serem articuladas pela e na escola. Discutem-se os índices de

desempenho, os objetivos de aprendizagem, os projetos e demais atividades. Os registros

são realizados em formulários específicos elaborados e disponibilizados pela SEDF.

O CEF 102 Norte almeja uma avaliação que favoreça a reflexão e o redirecionamento

de todo o trabalho desenvolvido na instituição. Uma avaliação que permita ao professor, em

tempo hábil, diagnosticar a aprendizagem do estudante e seu ritmo, bem como intervir

sobre as dificuldades encontradas.

A concepção de educação do CEF 102 Norte é a mesma defendida e almejada pela

SEEDF que é a Educação Integral. Esse tipo de educação provoca ruptura estrutural na

lógica do poder punitivo comumente percebido nos processos avaliativos. Nesse sentido

avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. Enquanto se aprende se avalia e

enquanto se avalia ocorrem aprendizagens, são válidas tanto por parte do docente quanto

do estudante. Esse processo é conhecido como avaliação formativa, ou seja, avaliação

para

as aprendizagens (VILLAS BOAS, 2013).

A avaliação formativa tem por princípio utilizar-se da função diagnóstica para reorientar

os processos de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento

para a melhoria da função social a que se destina a escola. Nesse sentido, a avaliação

deve ser ato de valorização e de potencialização das aprendizagens, e não de classificação
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e exclusão. A concepção formativa aí implícita constitui prática imprescindível para o

progresso das aprendizagens dos estudantes e dos demais sujeitos que compõem a

escola. Villas Boas (2013, p.12) confirma esse pressuposto quando afirma que avaliação e

aprendizagem caminham lado a lado, pois “[...] enquanto se avalia se aprende e enquanto

se aprende se avalia”. Por esse motivo, a expressão avaliação para as aprendizagens, em

lugar de avaliação das aprendizagens, é a que se harmoniza com a avaliação formativa.

A avaliação deve assumir a centralidade da organização do trabalho pedagógico

comprometida com a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. A parceria entre

avaliação e aprendizagem se estabelece a partir da compreensão, por parte dos sujeitos

envolvidos nesse processo, de que todos são capazes de aprender e que fazem isso de

diferentes formas e em diferentes espaços de tempo. As práticas escolares que emergem

dessa percepção se desvelam por meio de ações que constituem o trabalho pedagógico

concebido e organizado como espaço de participação, ou seja, como processo de

democratização emancipatória que contribui decisivamente na conquista e na construção
de

novos espaços e de novas formas de cidadania individual e coletiva (SANTOS, 1991).

Assim sendo, importantes espaços de democratização, criados pela escola para o

exercício da avaliação formativa, são aqueles nos quais se articulam os dados advindos dos

diferentes níveis de avaliação escolar, por meio de sua análise crítica. Entender que os

resultados da avaliação para as aprendizagens devem ser analisados em articulação com a

avaliação institucional e com os resultados dos exames em larga escala torna-se

fundamental para o planejamento e organização de todo o trabalho da escola. Deste modo,

temos os três níveis da avaliação:

• Avaliação para as aprendizagens visa identificar aquilo que os estudantes já

aprenderam e o que ainda não sabem de modo a intervir por meio de estratégias

pedagógicas para promover avanços (VILLAS BOAS, 2004).

• Avaliação Institucional (do trabalho pedagógico da escola) é uma autoavaliação

realizada por todos os envolvidos no processo educativo, tomando como referência

o Projeto Político-Pedagógico da escola.

• Avaliação em larga escala diz respeito aos exames e testes aplicados em rede por

equipes externas à escola, realizada pelo próprio sistema de ensino em nível local
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ou em nível nacional, como a Prova Brasil, ANEB e outras.

A avaliação para as aprendizagens tem sido o nível mais conhecido e praticado nas

escolas de Educação Básica. No entanto, tomá-la como única, desconsiderando os demais

níveis de avaliação, bem como a semelhança existente entre suas lógicas e formas de

manifestação, acaba constituindo obstáculo à superação de problemas atribuídos à

avaliação do desempenho dos estudantes, realizada geralmente em sala de aula (FREITAS

et al., 2009). É importante, portanto, considerar a existência dos outros dois níveis

(avaliação institucional e avaliação em larga escala), uma vez que cada um cumpre

propósitos diferentes.

A avaliação institucional pode acontecer em diferentes espaços e tempos escolares,

como no Conselho de Classe, na coordenação pedagógica e em outros. A avaliação

institucional contribui significativamente para a análise do desempenho dos estudantes e do

trabalho desenvolvido, tomando como fontes de informação dados oriundos da avaliação

desenvolvida pelos professores nas aulas e resultados dos estudantes e da escola nos

exames externos. Para garantir sua consolidação, é de suma importância a organização do

trabalho escolar com base no acompanhamento pedagógico sistemático pelo professor,

supervisor e coordenador pedagógico como sujeitos imprescindíveis nesse processo. Tal

acompanhamento consiste em tornar visíveis, por meio de registros, os avanços e as

necessidades de cada estudante, de cada turma e da unidade escolar como um todo, com

o intuito de planejar ações para a resolução dos problemas de ensino e de aprendizagem

evidenciados, mediante o uso de procedimentos e instrumentos, tais como: observação,

provas, exercícios, pesquisas, entrevistas e outros. Para que esse acompanhamento tenha

melhor abrangência, apresentam-se quatro etapas:

• Diagnóstico: ação que será a base para o planejamento do professor e subsidiará a

elaboração de estratégias pedagógicas, como os Reagrupamentos e o Projeto Interventivo,

bem como justificará possíveis avanços e outras ações didáticas cotidianas. É caracterizado

pela definição e utilização de diferentes procedimentos e instrumentos avaliativos que não

se restringem ao início dos cursos e ou eventos; permeia todo o processo, potencializando

a avaliação formativa por meio das intervenções.

• Registros: etapa que dará visibilidade e materialidade ao trabalho pedagógico.

Consiste na descrição e organização dos dados que possibilitam tornar visíveis as
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necessidades de aprendizagens e orientar o planejamento, a elaboração e execução das

intervenções didático-pedagógicas necessárias ao avanço. Podem ser realizados de

diversas formas: portfólios, diários de bordo, fotos, planilhas de acompanhamento da turma,

gráficos de rendimento, relatórios, entre outros.

Nas Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF, 2014), orienta-se para que a escola,

entre outros instrumentos, utilize sempre que necessário o Registro Formativo de Avaliação

(RFA) para os anos finais e para o Ensino Médio.

Nele devem ser respondidas as questões que norteiam o trabalho pedagógico, quais

sejam: o que os estudantes aprenderam, o que ainda não aprenderam, o que foi realizado

para que eles aprendessem e o que ainda pode ser feito para que eles aprendam: nisto

consiste o olhar pedagógico. Os registros devem existir para esclarecer, legitimar e

comunicar processos, produtos e ou resultados; ignorar o percurso, não oferece

ferramentas para se ter um bom registro.

• Análise: momento ímpar de reflexão sobre os dados contidos nos registros. É a

etapa em que o professor e equipes pedagógicas refletem criticamente sobre o que se

apresenta nos dados coletados, observando o que foi aprendido pelos estudantes. Nesse

momento de análise, busca-se a elaboração de intervenções para (re)orientar as ações de

ensino em função das dificuldades de aprendizagem identificadas.

• Planejamento e execução das intervenções didático pedagógicas:

caracteriza-se pela tomada de atitudes em relação às dificuldades de aprendizagem

levantadas. Etapa para a elaboração do planejamento, considerando o “para quê”, o “o quê”

e o “como fazer”, por meio das sequências didáticas e ou projetos de trabalho,

reagrupamentos e outros, fechando, assim, o processo de avaliação formativa: diagnóstico,

registro, análise e intervenção. Esse acompanhamento pedagógico sistemático com a

participação efetiva de profissionais envolvidos deve ser entendido como oportunidade de

planejamento de ações

contínuas e permanentes que permearão toda a Organização do Trabalho Pedagógico.

Nesse contexto, o Conselho de Classe constitui-se como importante espaço e tempo

desse acompanhamento. O Conselho de Classe ganha destaque como colegiado se for

compreendido como espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, do

professor e da escola. Sua correta utilização implica refletir sobre a função social da escola,
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uma vez que tem a avaliação formativa como articuladora e as aprendizagens dos
estudantes como finalidade. Nesse sentido, Santos (2011, p.22) destaca que precisamos

resgatar o

Conselho de Classe da ótica apenas burocrática e classificatória a fim de “[...] que seja

visto como um momento pedagógico que propicia a reflexão e a reconstrução do trabalho

pedagógico da escola”.

Nos momentos em que se realizam os Conselhos de Classe, professores,

coordenadores, supervisores, demais profissionais da escola e familiares avaliam
e definem ações e, assim, vão consolidando a perspectiva de participação, bem como
de diálogo sobre as aprendizagens que ocorrem na escola. Além de identificar os
saberes ainda não conquistados, os Conselhos de Classe são momentos de
reconhecimento dos estudantes, das práticas que são ou não adequadas para a
promoção das aprendizagens. Precisamos, portanto, pensar no Conselho de Classe
como instância participativa e espaço primordial de avaliação e de reorganização dos
espaços e tempos escolares, considerando não só os objetivos explicitados no
Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014), no Projeto
Político-Pedagógico das escolas e nas Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF,
2014), mas também os sentidos atribuídos pelos envolvidos no processo de ensino e
de aprendizagem.

Organização da Proposta Curricular da
Escola

O CEF 102 Norte maneja um projeto curricular integrado que favorece oportunidades

para as aprendizagens de maneira significativa e prazerosa. Muitas atividades de lazer,

esportiva, cultural ambiental, científica, de inclusão digital dentre outras, são desenvolvidas

por meio dos projetos divididos nos bimestres embora integrados no que diz respeito aos

eixos estruturantes. Os conteúdos são organizados em torno de um determinado eixo

transversal, que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por

professores e estudantes em cada bimestre. Esses eixos são definidos conforme os

interesses dos estudantes bem como conteúdos atuais e relevantes para a sociedade

esteja vivenciando no momento (copa do mundo e eleições, por exemplo). Tudo permeando

aos eixos estruturantes cidadania, diversidade, sustentabilidade e aprendizagens.

A Organização Curricular da Escola apresenta a forma como o CEF 102 Norte dispõe os

conteúdos de acordo com a área de conhecimento, com os blocos do Ciclo de
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Aprendizagem, os bimestres, os eixos transversais (Educação para a Diversidade,

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos

e Educação para a Sustentabilidade) e os eixos integradores (ludicidade e

letramento).

É importante ressaltar que a escola tem o dever e o direito de organizar um trabalho

pedagógico que contribua para o exercício da cidadania, dessa forma o lúdico é usado

como ferramenta pedagógica para o letramento. A utilização de jogos e brincadeiras em

sala de aula contribui para formação de atitudes sociais como respeito mútuo, cooperação,

relação social e interação, auxiliando na construção do conhecimento. Sabe-se que a

criança caracteriza-se principalmente pela sua criatividade, pelo fascínio das descobertas,

das atividades e situações diferentes, enfim, possui extremo interesse pelo novo, pelo

palpável e por tudo o que é no concreto. Assim o processo de aprendizagem e letramento

torna-se prazeroso, fácil e dinâmico. Os jogos, que por muito tempo fizeram parte da

didática de grandes educadores do passado, hoje, surgem como necessidade absoluta e

indispensável no processo educativo. Não será abordado o brincar por brincar e sim o

brincar sob uma perspectiva pedagógica. O lúdico favorece a autoestima da criança e a

interação de seus pares, propiciando situações de aprendizagem e desenvolvimento de

suas capacidades cognitivas. O lúdico enriquece o vocabulário, aumenta o raciocínio lógico

e leva o adolescente a avançar em suas hipóteses

Os jogos precisam estar no planejamento do professor e ele deve motivar os

estudantes na criação de novos jogos. As atividades lúdicas auxiliam no letramento, mas

precisam chegar aos estudantes com planejamento e estratégias. O professor precisa estar

atento às perguntas e soluções que os estudantes propõem e o momento da atividade

lúdica é um espaço de grande aproveitamento para isso. Dessa forma, o professor visualiza

melhor as estratégias e os progressos que cada estudante está fazendo. É necessário

interagir com os estudantes, direcionando-os para a aprendizagem. Negociando com eles

as regras e a familiarização do jogo. Entendendo isso, encontramos a importância de se

trabalhar com gêneros textuais a fim de propiciar ao estudante o domínio de uso das

linguagens verbais e não verbais pelo contato direto com textos de variados gêneros orais e

escritos, bem como aprimorar, pelo contato com a diversidade textual, a capacidade de

pensamento crítico. Para tanto, inicialmente, é traçado um panorama das concepções de
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letramento, como também a de gêneros textuais que subsidiam teoricamente este trabalho.

É importante ressaltar que “Ser letrado” significa, acima de tudo, ser funcionalmente

alfabetizado, isto é, ser capaz de usar da escrita para a realização das tarefas cotidianas

características da sociedade urbano-industrial. Em outras palavras, o letramento, deste

ponto de vista, se resume ao fato de o modo de produção supor um uso de escrita que

permita aos indivíduos operar com as instruções de trabalho e normas de conduta e de

vida.

Letramento é muito mais que simplesmente decifrar códigos, ele é um estado, uma

condição: o estado ou condição de quem interage com diferentes portadores de leitura e

escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as diferentes funções

que a leitura e escrita desempenham na nossa vida. Enfim: letramento é o estado ou

condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e

escrita.

O ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita devem fazer parte das atividades de

todas as disciplinas. Portanto, cabe aos professores de todas os componentes curriculares

o trabalho sistemático com tais habilidades. Sob essa perspectiva a equipe gestora orienta

os professores a trabalhar em parceria com outras disciplinas, o que possibilita enfatizar

que, trabalhar com leitura e escrita não é uma prerrogativa apenas do professor de

Português, mas é função primordial da escola fazer do estudante um sujeito leitor,

tornando-o um cidadão com personalidade ética, promovendo e desenvolvendo o seu

senso crítico e compartilhando com ele conhecimentos que transcendem a vida cotidiana.

Os conteúdos se organizam em torno do Currículo da Educação Básica – da

Secretaria de Educação do DF, pautados nas análises de diagnóstico dos estudantes e de

suas necessidades. Colocando em prática conceitos referentes aos Eixos Transversais

(Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e

Educação para a Sustentabilidade), que são escolhidos bimestralmente de acordo com a

necessidade da UE.

O trabalho dos eixos transversais ainda está incipiente. Até agora a unidade de ensino

não conseguiu estabelecer a sistematização e um planejamento conjunto devido a

pandemia do Covid 19 para que os eixos sejam trabalhados de maneira coletiva e
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interdisciplinar no ano de 2020. Dessa forma, o trabalho fica a cargo de cada profissional,

que os desenvolve de acordo com a familiaridade do seu componente curricular. Entretanto,

alguns projetos individuais tem em seu corpo o trabalho com os eixos, como o projeto

desenvolvido pela professora de História Eunice Rodrigues Silva “DIVERSIDADE E

CIDADANIA” que tem por princípio o trabalho com os Eixos Transversais: Educação para a

Cidadania.

Existem mais dois projetos que serão colocados em prática no retorno das aulas

presenciais pós pandemia.

Intervalo Cívico-Cultural: implementação, em carácter experimental, de dois tipos de

intervalos: 1º intervalo - exclusivo para atender a oferta da merenda escolar, logo após as

duas primeiras aulas; 2º intervalo - após a quarta aula, com jogos de tabuleiros e raciocínio

lógico, com músicas, informações culturais, leituras de poesias, apresentações dos talentos,

dentre outras atividades. Ambos supervisionados pelos gestores, supervisores,

coordenadores, educadores sociais, apoios de direção. Cada um dos intervalos com 15 min

de duração, a fim de promover uma maior atenção durante o horário das aulas, diminuir a

saídas de sala de aula e a participação dos alunos como agentes ativos e protagonistas na

escola. Durante os semestres letivos haverá a união dos intervalos, já prevista no

calendário escolar, que totalizarão 06 intervalos, sendo 04 deles, destinados à Hora Cívica

com apresentações para a comunidade escolar de trabalhos voltados a uma temática

pré-definida, hasteamento da bandeira, execução do Hino Nacional etc. e 02 destinados à

Comissão de formatura (9ºano) para organização de pequenos eventos. Projeto Rádio na

Escola: durante o segundo intervalo, os estudantes responsáveis pela rádio na escola

poderão tocar músicas previamente selecionadas e aprovadas pelo corpo pedagógico, bem

como incentivar a apresentação dos jovens talentos do CEF 102 Norte, com apresentações

de musicais, poesias, danças etc. A programação tem o objetivo de estimular o estudo por

meio de Quizes, jogos literários e informações culturais.

No que se refere à teoria e a prática, percebe-se que, historicamente, as instituições de

ensino apresentam muita dificuldade de concretizar essa ação. Ainda precisamos evoluir e

fazer com que os componentes curriculares e a parte propedêutica se traduzam para vida

prática dos estudantes, porém o CEF 102 Norte está caminhando nesta direção com ações
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dentro da escola e através das oficinas na Parte Diversificada os estudantes poderão

vivenciar a teoria. Diante disso a Parte Diversificada (PD) funcionará da seguinte forma.

Oficinas sociais/pedagógicas/tecnológicas: implementar, em caráter experimental, o

esquema de oficinas de inscrição livre nas aulas da Parte Diversificada (PD1). Todas as

turmas terão a aula de PD1 no mesmo dia e horário. Dessa forma, cada professor ou

parceiro da escola, montará uma oficina e os alunos, independentemente de sua série ou

turma, terão que se inscrever em 01 dessas oficinas a cada bimestre, de acordo com seu

interesse e número de vagas ofertadas. As opções poderão variar de acordo com as ofertas

tais como: Culinária, reeducação alimentar, empreendedorismo, xadrez, produção de

objetos com materiais recicláveis, análise de textos jurídicos, elaboração de maquetes,

análise e compreensão de rótulos, produção de vídeos, criação de aplicativos, meditação,

croché, desenho, pintura, dança, teatro, horta, robótica, capoeira, fotografia, produção de

poesias, vôlei, futsal, alongamento e treinamento funcional, primeiros socorros, libra, jogos,

origami, histórias em quadrinhos, raciocínio lógico etc. para que haja uma maior aceitação e

participação nas aulas pelos estudantes e a possibilidade de interação com colegas de

turmas e séries distintas das deles.

O Projeto Interventivo apresenta características próprias, devendo fazer parte do

Projeto Político-Pedagógico da escola. Possuem as seguintes características:

a) é contínuo por ser desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, porém

temporário no atendimento aos estudantes que apresentam dificuldades de

aprendizagens que requerem atendimento específico (VILLAS BOAS, 2010, p. 35);

b) é diversificado e atualizável, evitando a padronização e repetição de
atividades;

c) deve considerar o processo de desenvolvimento dos estudantes;

d) é prática colegiada, pois toda equipe pedagógica da escola deve envolver-se
no

planejamento e realização do projeto.

A equipe envolvida desenvolve atividades com os estudantes das turmas, de acordo

com as dificuldades surgidas, o momento em que são realizadas e os recursos humanos e

materiais disponíveis. A elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo são de

responsabilidade primeira dos professores; contudo, a equipe diretiva e a de coordenação

pedagógica, os orientadores educacionais, os pedagogos e os psicólogos, entre outros
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profissionais, são sujeitos partícipes e corresponsáveis nesse processo pedagógico.

Tal envolvimento favorece o uso de diversos tipos de atividades, em tempos e espaços

escolares flexibilizados. Cabe ressaltar a importância dos registros de todas as ações

pertencentes à elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo. Assim como nos

Reagrupamentos, algumas formas de registro do projeto são estabelecidas pela Secretaria

de Estado de Educação do DF no Diário de Classe.

Entretanto, cada unidade escolar e cada professor poderão constituir e adotar outras

formas de registro, tais como: portfólio, fichas de acompanhamento, diário de bordo, entre

outros. É necessário incluir também os registros das atividades desenvolvidas pelos

estudantes no desenvolvimento do projeto: produções textuais, desenhos, exercícios,

resumos, entre outros.

O Projeto Interventivo é estruturado didaticamente em quatro momentos, conforme

assinala Villas Boas (2010, p. 34): No primeiro momento, as seguintes perguntas orientam a

elaboração do projeto: Quais são os estudantes que precisam de ajuda? Quem é cada um

deles? Qual a necessidade de cada um? Feito isso, definem-se coletivamente os objetivos

do projeto, que são os objetivos de aprendizagem que se espera que os estudantes

alcancem. No segundo momento, elabora-se o projeto. Nele se incluem:

1. Identificação • Escola/CRE • Etapa/Modalidade • Ano(s) e turma(s) • Responsáveis

pelo atendimento • Estudante(s) atendido(s);

2. Apresentação (breve texto que apresente linhas gerais do projeto);

3. Justificativa (relato geral das condições iniciais dos estudantes que serão atendidos

pelo projeto, levantadas na avaliação diagnóstica);

4. Objetivo geral (expressa o resultado esperado com o desenvolvimento do projeto);

5. Objetivos específicos (são desdobramentos do objetivo geral. Especificação dos

objetivos de aprendizagem que os estudantes devem alcançar) vide Ficha 1 –

Identificação e Diagnóstico;

6. Desenvolvimento (seleção dos procedimentos didáticos, apontando sua

operacionalização, os atores e ou setores envolvidos) – vide Ficha 2 –

Procedimentos Didáticos;

7. Avaliação da aprendizagem dos estudantes (descrição de procedimentos e

instrumentos avaliativos para acompanhar a avaliação do desempenho do
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estudante no PI, em conformidade com as Diretrizes de Avaliação Educacional –

SEEDF, 2014) – vide Ficha 3 – Avaliação da Aprendizagem;

8. Cronograma (pode ser utilizado demarcadores como horas, dias, semanas, meses

ou semestre);

9. Avaliação do Projeto (Consiste na descrição de como o PI será acompanhado e

avaliado pelas equipes responsáveis pelo seu desenvolvimento);

10. Referências (listagem dos documentos ou textos utilizados para a sustentação

teórica e metodológica do PI);

11. Anexos e apêndices (inserção de anexos e apêndices utilizados no projeto);

Elaborado o projeto, o terceiro e o quarto momentos são o desenvolvimento e a

avaliação. Enquanto as ações são realizadas, registram-se todas as informações referentes

ao alcance dos objetivos, à pertinência das atividades pedagógicas e dos recursos

utilizados, ao tempo destinado às atividades e ao ritmo de aprendizagem de cada

estudante. Esta é a avaliação em processo. Tal registro deve ser realizado pelos

profissionais que atuam em cada momento do projeto. Esses quatro momentos acontecem

de forma articulada. Como o projeto é dinâmico, essas etapas estão continuamente sendo

revisitadas. Articulada aos objetivos do projeto, a avaliação é seu fio condutor e está

presente em todos os momentos.

Por meio dela, obtêm-se informações importantes sobre as aprendizagens de cada

estudante e sobre a relevância do projeto. Como o Projeto Interventivo é de

desenvolvimento contínuo, mas não atende ao mesmo grupo de estudantes durante todo o

ano, periodicamente é analisado pelos profissionais envolvidos, a partir das informações

coletadas durante sua execução. No caso da escola organizada em ciclos, esse

pressuposto se acentua, uma vez que a progressão continuada para as aprendizagens dos

estudantes, princípio básico dessa sistemática de organização, constitui “[...] um recurso

pedagógico que, associado à avaliação formativa, possibilita o avanço contínuo dos

estudantes de modo que não fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano letivo”

(VILLAS BOAS, PEREIRA, OLIVEIRA, 2012). Portanto, organizar o trabalho pedagógico

incluindo estratégias bem planejadas para o uso qualificado dos espaços e tempos

escolares, como é o caso do Reagrupamento e do Projeto Interventivo, caracteriza-se como

uma dimensão muito importante na organização escolar em ciclos.
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Os estudantes com necessidades educacionais especiais: deficiências, transtornos

globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, transtornos funcionais

específicos (RESOLUÇÃO nº1/2012-CEDF) e os estudantes enturmados em classes de

Correção da Distorção Idade-Série (CDIS) deverão ser sempre incluídos em todas as

estratégias do 3º Ciclo, ajustadas, quando necessário, a suas especificidades e de acordo

com as orientações da Sala de Recursos, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e

Orientação Educacional da SEEDF.

A cada ano essa organização é avaliada para atender as necessidades da atualidade,

mas sempre baseada no Currículo em Movimento da SEDF e nas Diretrizes Pedagógicas

para o 3º Ciclo da SEDF.

Legenda das Propostas de Organização Curricular em Unidades Didáticas

1. Unidade Didática é formada por uma série ordenada e articulada de atividades que
favorecem a construção do conhecimento em situações de aula, com vistas ao alcance dos
objetivos de aprendizagem.

2. A unidade didática pode ser planejada para um único componente curricular ou para
componentes curriculares de diferentes áreas de conhecimento, procurando fazer a
integração possível entre diferentes conhecimentos.

3. A unidade didática pode ser organizada a partir de um tema, problema ou questão do
contexto social no qual os estudantes são inseridos.

4. Eixos transversais do Currículo da Educação Básica da SEDF (2014): educação para a
diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e para os
direitos humanos.

5. A adequação curricular e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é
complementar a CID 10 e está prevista dentro do currículo escolar, contribuindo para
superar o enfoque negativo da deficiência. Adequação curricular e a CIF, numa perspectiva
inclusiva, devem ser consideradas na elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem
e de avaliação para aprendizagem para contemplar os estudantes com deficiência, TGD e
altas habilidades.

6 A unidade didática pode ser planejada para o tempo de uma semana, quinze dias, um
mês, um bimestre ou semestre. Essa definição é prerrogativa dos professores.

Cabe ressaltar que historicamente, a escola tem excluído dos currículos narrativas das

crianças, dos negros, das mulheres, dos índios, dos quilombolas, dos campesinos, entre

outras, reforçando a hegemonia de determinados conhecimentos sobre outros construídos

pelos sujeitos sociais em diferentes espaços de trabalho e vida. A SEEDF compreende que

Educação tem a ver com questões mais amplas e que a escola é o lugar de encontros de
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pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de

criação de identidades. Por serem questões contemporâneas, fundamentais para a

consolidação da democracia, do Estado de Direito e da preservação do ambiente em que

as pessoas vivem; essas temáticas tratam de processos que estão sendo intensamente

vivenciados pela sociedade brasileira de modo geral e pela sociedade do DF de modo

específico, assim como pelas comunidades, pelas famílias, pelos(as) estudantes e

educadores(as) em seu cotidiano. Este Currículo contempla as narrativas historicamente

negligenciadas, ao eleger como eixos transversais: Educação para a Diversidade,

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade.

Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando temas

ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à

margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa é de que a

transversalidade desses temas torne o Currículo mais reflexivo e menos normativo e

prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que a responsabilidade pelo estudo e discussão

dos eixos não é restrita a grupos ou professores individualmente, mas ao coletivo de

profissionais que atuam na escola. Os eixos transversais possibilitam o acesso do(a)

estudante aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a

construção/reconstrução de saberes específicos de cada ciclo/etapa/ modalidade da

educação básica. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma determinada

ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por

professores(as) e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada. Os

temas assumidos neste Currículo como eixos interagem entre si e demandam a criação de

estratégias pedagógicas para abordá-las da maneira mais integradora possível, mais

imbricada, capaz de fazer com que os(as) estudantes percebam as múltiplas relações que

todos os fenômenos acomodam e exercem entre si.

Educação para a Diversidade: Historicamente, desde que o Brasil foi achado por

Portugal, em 1.500, sua constituição deu-se sob as bases do colonialismo, do patriarcado e

do escravismo, sendo visto por seus colonizadores como uma terra exótica, tropical,

habitada inicialmente por índios nativos e mais tarde por negros trazidos do Continente

Africano. Posteriormente, passou a ser um consulado, formado por povos “sublusitanos,

mestiçados de sangues afros (sic) e índios” (RIBEIRO, 1995, p. 447)8 , que se encontravam
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como proletários marginalizados e comandados pelos portugueses. As aspirações desses

povos não eram consideradas, visto que o importante era garantir o enriquecimento da

parcela que os explorava. Existia um crescente estímulo à captura de mais índios e à

importação de negros africanos, promovendo o aumento da força de trabalho e cada vez

mais lucro à metrópole. Não houve uma preocupação em se construir um conceito de povo,

uma identidade nacional e tampouco de garantir aos trabalhadores acesso a direitos,

mesmo os mais elementares, como alimentação e moradia.

A escravidão no Brasil estendeu-se por quase quatrocentos anos. O Estado foi

reestruturando-se a partir de conceitos republicanos excludentes, que se distanciaram da

realidade pluricultural do país e, assim, sua identidade nacional tornou-se frágil. O discurso

da democracia racial passou a fazer parte da cultura brasileira e a sociedade o incorporou

no senso comum, sendo um dos responsáveis pelo não reconhecimento da essencialidade

dos valores negros, mestiços e indígenas. Diante de tal fato a professora de História Eunice

Rodrigues desenvolveu um projeto no CEF 102 Norte, cujo nome é: Projeto, diversidade e

cidadania.

Cidadania e Educação para os Direitos Humanos: Cidadania e direitos humanos são

termos utilizados algumas vezes para expressar uma mesma realidade, política ou ação.

Aqui tomamos a diferenciação feita por Benevides (s/d), pois partimos dos mesmos

pressupostos que a autora utiliza para construir as diferenças e proximidades dessas

categorias. A cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem jurídicopolítica, ou seja,

o cidadão é membro de um determinado Estado e seus direitos ficam vinculados a decisões

políticas. Por isso, os direitos de cidadania são variáveis em função de diferentes países e

culturas e determinados por diversos momentos históricos. No entanto, jamais podem estar

dissociados dos direitos humanos em sociedades democráticas. A universalidade é uma

característica fundamental dos direitos humanos, pois o que é um direito humano aqui o

será também em outro país. São ainda naturais, em função de não existirem por criação de

uma lei para serem exigidos, reconhecidos, protegidos ou promovidos. Apesar de serem

considerados universais e naturais, os direitos humanos são também históricos, pois

sofreram alterações, mudanças e até mesmo rupturas em períodos históricos diferentes e

até em países que os incorporaram tardiamente em suas legislações, em relação a outros.

Benevides (s/d), seguindo as orientações da II Conferência de Direitos Humanos da ONU,
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em Viena, 1993, explicita as características dos direitos humanos como indivisíveis e

interdependentes. Nessa perspectiva, portanto não se trata de utilizar os dois termos para

identificar os mesmos processos de organização da sociedade, mas de especificar as

características de cada um para construir a relação com o tema aqui proposto. Destaca-se

o desdobramento da cidadania em três tipos de direito: os civis, considerados fundamentais

e, portanto, ligados à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade diante das leis; os

políticos, referentes à participação do cidadão no governo e nas ações da sociedade civil,

especialmente na possibilidade de votar e ser votado e os sociais, ligados à riqueza coletiva

e materializados pelo direito à educação, ao trabalho, à saúde e outros benefícios. Essa

distinção é adotada por vários autores, porém teve seu desenvolvimento inicial construído

por Marshall (1967). Um ponto fundamental é a vinculação da construção da cidadania, do

ponto de vista histórico, com o desenvolvimento do Estado-nação, ou seja, uma pessoa se

torna cidadã a partir do momento que existe um sentimento de pertença a um Estado ou

nação e assim surge a lealdade àquela instituição e ainda a identificação com um povo.

Portanto, a construção da cidadania tem a ver com a relação entre as pessoas e o Estado.

Essa dimensão histórica tem suas origens na Revolução Francesa (SINGER, 2005).

Almeja-se que as pessoas e ou grupo social que comungam do espaço escolar se

reconheçam como sujeitos de direitos, capazes de exercê-los e promovê-los ao mesmo

tempo em que respeitem os direitos do outro. Buscase, portanto, desenvolver a

sensibilidade ética nas relações interpessoais e com todas as formas de vida. Nesse

horizonte, a finalidade da Educação em e para os Direitos Humanos é a formação na e pela

vida e convivência. Dada a relevância já anunciada dessas questões, compreendese a

necessidade dessa temática como eixo também do projeto políticopedagógico das escolas,

haja vista que este orienta o planejamento, o desenvolvimento e a atuação no exercício

cotidiano dos direitos humanos no ambiente escolar – espaço de vida e de organização

social, política, econômica e cultural, que deve adequar-se às necessidades e

características de seus sujeitos, assim como ao contexto nos quais são efetivados. Esse

assinalamento se faz necessário porque o projeto político-pedagógico não se dissocia do

Currículo, dada a transversalidade do conjunto de ações nas quais o currículo se

materializa.
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Educação para a Sustentabilidade A história humana é marcada pela relação entre os

seres humanos e o meio ambiente, como o domínio do fogo e o desenvolvimento da

agricultura. Desde o princípio, vários elementos da natureza não dominados pela espécie

humana tinham efeitos ameaçadores, tais como chuva, seca, sol, ventos, rios, entre outros.

Os grupos humanos atribuíam esses fenômenos naturais à ação dos deuses, e para

agradar e acalmá-los ofereciam rituais e oferendas. Naquele momento, é perceptível a

reverência humana às forças naturais incontroláveis, bem como a sacralização destes

elementos. Com a invenção da propriedade privada, o planeta passou a ser desbravado e

grupos foram escravizados. Mais tarde, com o advento do modo de produção primitivo,

aqueles que não aderiam a comportamentos religiosos e culturais dos grupos hegemônicos

eram considerados hereges e poderiam, sob o pretexto de serem animais selvagens, ser

dominados, escravizados e exterminados.

Baseado nisso é necessário que os valores individuais e coletivos sejam baseados em

princípios definidos na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, e

reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, Resolução CNE/CP nº 2,

de 15/06/2012. Todas as áreas do conhecimento das etapas e modalidades do processo de

escolarização, bem como suas atividades pedagógicas devem permear, de forma articulada

e transversal, a Educação para a Sustentabilidade. Assim, caminharemos juntos para uma

mudança de postura e prática rumo à sustentabilidade da estadia humana no planeta Terra.
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Elevar o índice
de Aprovação
dos Estudantes.

Diminuir
gradativamente
o número de
estudantes
aprovados em
regime de
dependência.

Reduzir em 20% por
bimestre o número de
estudantes em
recuperação.

Reduzirem 15% o número
de
estudantes
aprovados sem
regime de dependência.

Estabelecer estratégias de
reforço escolar para
estudantes com dificuldade
de aprendizagem.

Estabelecer
as Coordenações
Pedagógicas
visando o
planejamento de
estratégias de
recuperação ao
longo do processo.

Estabelecer
com cada disciplina metas
de avanço na bimestral de
pelo menos 80% dos
estudantes

Promover juntamente com
100% do corpo docente
estratégias para o reforço
escolar

Análise bimestral do
desempenho dos
estudantes por
disciplina.

Coordenação
individual com os
professores para
traçar
estratégias de
recuperação e/
ou intervenções
quando
evidenciado o
número de notas
baixas.

Estabelecer contato
efetivo e pedagógico
com o aluno visando
à permanência com
sucesso do mesmo.

Análise coletiva do
desenvolvimento
acadêmico dos estudantes,
dos resultados nas
avaliações de larga escala
e avaliações institucionais.

Observação direta dos
planejamentos.

Direção

Coordenadores

SOE

Sala de Recursos

Professores

Ano
letivo

Lousas
digitais,
apostilas e
tablets.
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OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Estabelecer uma
convivência do
âmbito escolar
pautada na cultura
da paz.

Participar das
reflexões/
discussões
referentes à
aplicação de
normas
disciplinares.

Estimular a
participação dos
educandos e
contribuir para
desenvolver a
capacidade de
criticar,optar e
assumir
responsabilidade
pelas suas
escolhas.

Diminuir o índice
de indisciplina.

Envolvimento em
100% dos estudantes
na criação do
regimento interno.

Planejamento das
coordenações.

Acompanhar e
avaliar o
cumprimento da
proposta
curricular.

Elaborar
adequação
curricular.

Encaminhar
estudantes ao SOE.

Fazer a escolha dos
representantes de
turma.

Fazer a escolha dos
professores
conselheiros.

Observação direta dos
planejamentos.

Direção

Coordenadores

SOE

Sala de Recursos

Professores

Ano
letivo

Lousas
digitais,
apostilas e
tablets.
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OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Favorecer a
prática
interdisciplinar.

Tornar a prática
pedagógica
atrativa

Fortalecerem 100% a
coordenação
pedagógica com prévio
planejamento dos
encontros semanais.

Promover pelo menos
cinco pequenos cursos,
palestras e rodas de
conversas nas
coordenações
pedagógicas entre
professores, direção,
orientação educacional
e sala de recursos com
o objetivo de fortalecer a
prática docente.

Acompanhamento e
planejamento.

Garantir,em 100%, a
aplicação do currículo
com qualidade e
equidade.

Elaboração coletiva
do calendário de
atividades escolares.

Planejamento das
coordenações.

Acompanhar e
avaliar o
cumprimento da
proposta
curricular.

Elaborar
adequação
curricular.

Estabelecer contato
efetivo e pedagógico
com o aluno visando
à permanência com

Observação direta dos
planejamentos.

Direção

Coordenadores

SOE

Sala de Recursos

Professores

Ano
letivo

Lousas
digitais,
apostilas e
tablets.
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Realizar 75% das
formações planejadas.

sucesso do mesmo.

OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Incentivar o
gosto pela
leitura.

Aumentar o acervo de
livros literários
da biblioteca em no
mínimo
30 livros.

Aumentar o acervo
de livros literários
da biblioteca em no
mínimo
30 livros.

Observação direta dos
planejamentos.

Direção
Coordenadores
SOE
Sala de Recursos
Professores

Ano
letivo

Lousas
digitais,
apostilas e
tablets.

OBJETIVOS
ADMINISTRATIVOS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Otimizar o fluxo de
trabalho na escola

Ouvir a opinião de
100% dos servidores
sobre a melhor
maneira de otimizar o
trabalho e a fruição
das atividades.

Organizar 100%
dos arquivos passivo
e ativo da escola.

Elaboração do
cronograma de
realização das atividades
de otimização do
trabalho da escola.

Elaboração de um plano
de trabalho de
reorganização dos
arquivos dos servidores

Dados do ano
anterior.

Equipe Gestora Ano
letivo

PDAF,
PDDE
e APM
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da UE.

OBJETIVOS
ADMINISTRATIVOS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Investir nas melhorias
das instalações
físicas da escola.

Revisar 100% dos
aparelhos de ar
condicionado das salas.

Comprar três aparelhos
de ar condicionado para
as salas que estão
faltando.

Prover a revisão de
100% do funcionamento
das lousas digitais.

Realizar obras de
acessibilidade na UE.

Realizar obra de
adequação da cozinha

Realizar 100% obras de
reparos dos banheiros
da escola.

Reorganizar 100%
dos espaços da escola a
fim de otimizá-los.

Elaboração do
cronograma de
realização das
atividades de
otimização do trabalho
da escola.

Execução e
acompanhamento da
obra da rampa de
acessibilidade.

Execução e
acompanhamento da
obra de reforma da
cozinha.

Execução de reparos
nos banheiros dos
estudantes e dos
servidores.

Dados do ano
anterior.

Equipe Gestora Ano
letivo

PDAF,
PDDE
e APM
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OBJETIVOS
ADMINISTRATIVOS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Gerir os recursos
financeiros da
unidade de ensino
com responsabilidade
e transparência.

Garantir a
participação de toda
comunidade escolar
nas atividades
pedagógicas,
financeiras e
administrativas.

Fortalecer a APM
incentivando a
participação de 100%
de todos os
segmentos da UE nas
Assembleias de
Prestação de Contas.

Organizar 100%
dos arquivos passivo
e ativo da escola.

Elaboração do
cronograma de
realização das
atividades de otimização
do trabalho da escola.

Marcação de
Assembleias Geral
Extraordinária e
Ordinária para tratar de
assunto de interesse da
Comunidade Escolar.

Dados do ano
anterior.

Equipe Gestora Ano
letivo

PDAF,
PDDE
e APM
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OBJETIVOS
ADMINISTRATIVOS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Fomentar a
comunicação entre a
comunidade e a UE

Promover quatro
eventos de integração
da comunidade
escolar durante o ano
letivo.

Fomentar eventos de
iniciativa de mães,
pais e responsáveis
da Comunidade
Escolar a fim de criar
laços com a UE.

Criar e alimentar sites
e modalidades de
redes sociais,tais
Como Instagram,
Facebook e site.

Disponibilizar número
do WhatsApp
Business para 100%
da comunidade
escolar.

Estabelecimento da
comunicação virtual
ativa e atualizada com a
comunidade escolar.

Elaboração em conjunto
com a comunidade
escolar do calendário do
ano letivo da UE.

Planejamento das
festividades  envolvendo
o segmento pais,tais
como Festa da
Família,Bazar, Festa
Junina e Dia da
Consciência Negra.

Elaboração de plano
para atualização do
conteúdo das redes
sociais e do site.

Dados do ano
anterior.

Equipe Gestora Ano
letivo

PDAF,
PDDE
e APM
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OBJETIVOS
FINANCEIROS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Revitalização de
contas da APAM.

Utilizar os recursos
do PDAF de forma…

Ter conselho escolar
participativo

Melhorar em 10%
mensais a
arrecadação da APAM
em relação ao ano
anterior.

Divulgar para a
comunidade escolar a
prestação de contas
dos recursos da
APAM,PDAF e PDDE.

Fazer eleição do
conselho escolar de
acordo com o
calendário da CRE.

Reunião para
deliberação das
prioridades.

Procedimento de
tomadas de preço.

Investimento da verba.

Reunião com membros
do conselho escolar.

Escutar as críticas da
comunidade.

Realizar bazares,rifas,
sorteios para captação
de recursos em datas a
serem acordadas com o
grupo.

Promover almoços e
encontros da
comunidade escolar no
decorrer do ano letivo,

Equipe Gestora Ano
letivo

PDAF,
PDDE
APM e
parcerias
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observando datas
comemorativas e dias
letivos temáticos.

OBJETIVOS
FINANCEIROS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Investir na
modernização de
recursos de vídeo e
áudio.

Aquisição de material
digital

Aquisição de material
digital

Equipe Gestora Ano
letivo

PDAF,
PDDE
APM e
parcerias

Reformas e
adaptações dos
banheiros.

Reforma da cozinha.

Trocar mesas e
cadeiras do refeitório

Equipe Gestora Ano
letivo

PDAF,
PDDE
APM e
parcerias
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OBJETIVOS DA
GESTÃO DE

RESULTADOS
EDUCACIONAIS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Reduzir a evasão
escolar

Acompanhar a frequência
dos estudantes a fim de
minimizar a evasão escolar
(fazer contato com a família
e se for o caso informar o
conselho tutelar a ausência
não justificada do
estudante).

Acompanhar a
frequência dos
estudantes a fim de
minimizar a evasão
escolar (fazer contato
com a família e se for o
caso informar o
conselho tutelar a
ausência não
justificada do
estudante.

Reunião semanal
da coordenação e
direção

Direção

Coordenadores

SOE

Sala de Recursos

Professores

Ano
letivo

Refazer
provas da
edição dos
anos
anteriores
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OBJETIVOS DA
GESTÃO DE

RESULTADOS
EDUCACIONAIS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Aumentar o IDEB

Reduzir a
reprovação.

Reduzir
aprovação em
regime de
dependência.

Potencializar os dados oriundos da avaliação
diagnóstica

Aumentar o IDEB em 25%

Definir os objetivos de aprendizagem que
serão trabalhados durante o ano letivo.

Promover ao longo do bimestre,discussão
junto ao corpo docente,estratégias de
intervenções voltadas aos estudantes com
dificuldade de
aprendizagem.

Estabelecer nas coordenações pedagógicas
encontros visando o planejamento de
estratégias de recuperação/ intervenções ao
longo do processo ensino aprendizagem.

Planejar,organizar e desenvolver atividades
que contemplem o projeto interventivo na
escola.

Aplicar testes,exames, entrevistas e outras
estratégias que possibilitem mapear as
fragilidades e potencialidades dos
estudantes.

Realizar projetos interventivos,
reagrupamentos e outro procedimento a fim
de intervir e acompanhar os avanços das
aprendizagens do estudante.

Diversificar as estratégias de avaliação a fim
de alcançar as diferenças de aprendizagem
de cada estudante.

Projeto interventivo

Prova Brasil

Coordenação
Pedagógica.

Resultado do
IDEB

Direção

Coordenadores

SOE

Sala de Recursos

Professores

Ano
letivo

Refazer
provas da
edição dos
anos
anteriores
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OBJETIVOS DA
GESTÃO

PARTICIPATIVA

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Estimular o
protagonismo
dos estudantes,
ressaltando a
importância da
participação nos
projetos da
escola, grêmio
estudantil,
conselho escolar

Estimular o protagonismo
dos estudantes, ressaltando
a importância da
participação nos projetos da
escola, grêmio estudantil,
conselho escolar

Estabelecimento de
encontros bimestrais e
nos dias letivos
temáticos com a
comunidade escolar.

Reuniões periódicas
com o professor
conselheiro, turma,
Coordenação e SOE

Reuniões com o
Conselho Escolar
sempre que for
necessário

Dados do ano
anterior.

Direção

Coordenadores

SOE

Sala de Recursos

Professores

Ano
letivo

Refazer
provas da
edição dos
anos
anteriores
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OBJETIVOS DA
GESTÃO DE
PESSOAS

METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS

Promover, pelo
menos, um evento
sócio cultural interno
com a participação
de 90% dos
servidores da Escola.

Realizar momentos
de confraternização
entre todos os
servidores da escola
com sorteio de
brindes, palestras,
entrega de
lembrancinhas.

Comemorar datas
mais relevantes (Dia
Internacional da
Mulher, Páscoa, Dia
das Mães , Dia dos
Pais, Dia do
Professor, Dia do
Servidor Público, Dia
Secretária, Dia do
Diretor, Dia do
Orientador
Educacional,
Natal...) estimulando
a
participação de
todos.

Estabelecer e promover o
envolvimento dos diversos
segmentos da escola na
construção coletiva do PPP

Promover integração entre a
escola e a comunidade
escolar

Promover palestras e
encontros que estimulem o
crescimento profissional de
professores e servidores

Suprir com abertura de
carência junto à CREPP das
ausências prolongadas por
LTS

Divulgação das
atividades com
antecedência para que
todos possam se
organizar e participar
dos eventos promovidos
pela escola

Realização de
atividades em horários
ou dias que possam
facilitar a participação
de toda a comunidade
escolar

Estatísticas de
anos anteriores

Direção

Coordenadores

SOE

Ano
letivo
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DIMENSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Objetivo Ações Metas Indicadores Responsáveis Prazos Recursos
Gerir os recursos financeiros
(PDAF, PDDE, APM recursos
próprios) da Unidade de Ensino
com responsabilidade e
transparência.

Convocar Assembleias para ouvir os

estudantes e responsáveis sobre as

necessidades de utilização dos recursos.

Reunião para definir ata de prioridades.

Procedimento de tomadas de preços.

Fortalecer a APM incentivando a
participação de 100% de todos os
segmentos da Ue nas
Assembleias de definição de
prioridades para gastar, e nas
reuniões de prestações de contas.

Participação da comunidade
escolar Equipe Gestora

Semestral

Ata de prioridades
para definir onde

serão empregados os
recursos financeiros.

Atas das reuniões.

Reorganizar os arquivos ativos e
passivos da escola a fim de

otimizá-los.

Organizar
Supervisora Semestral

Elaborar em conjunto com os
professores o calendário interno da
UE com datas de provas, Conselhos

de Classes, eventos.

Equipe Gestora
Anual

Realizar as adequações da
estrutura da Unidade Ensino para a

modalidade de ensino híbrido e
presencial, tornado um ambiente

mais agradável e acolhedor.

Revisar os aparelhos de ar condicionados
da escola, comprar dois aparelhos para as

salas de aulas onde não estão
funcionando.

Revisar as lousas digitais, data shows,
notebooks e home theaters das salas de

aulas para assegurar um bom
funcionamento durante as aulas.

Realizar a reforma do banheiro ANEE.

Pintura do pátio da escola.

Revitalização dos jardins.

Observação e estudo dos
espaços escolares. Equipe Gestora Semestral

Diagnosticar a necessidade de
pequenos reparos na estrutura
física e no mobiliário da escola.

Realizar vistoria nas dependências da
escola pelo menos uma vez a cada 15 dias.
Realizar reforma das mesas e bancos de
refeitório.

Requerer emenda parlamentar para troca
do telhado da escola

Observação mensal e escuta da
comunidade escolar.

Equipe Gestora Mensal
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Modernização da biblioteca da
escola tornando-a um ambiente

atrativo para os estudantes.

Requerer emenda parlamentar para
melhoria do acervo e equipamentos da

biblioteca

Reformar os banheiros dos
estudantes.

. Realizar
100% obras de reparos dos banheiros dos
estudantes da escola.

Melhorar a arrecadação da APM

em relação ao ano anterior.

Fomentar eventos com a participação de
mães, pais e responsáveis da
Comunidade Escolar a fim de criar laços
com a UE.

Realizar bazares, rifas, sorteios para
captação de recursos em datas a serem
acordadas com a comunidade escolar
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PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICOS:

PLANO DE AÇÃO - SALA DE LEITURA BIBLIOTECA MANUEL BANDEIRA – CEF 102 NORTE

Objetivos

Específicos

Ações/ Estratégias Parcerias Envolvidas nas

Ações

Público Cronograma Avaliação das Ações

• -Estimular o

estudante a

frequentar as

dependências da sala

de leitura

desmistificando a

figura do livro como

um objeto

inatingível;

• -Proporcionar um

espaço para que os

professores

promovam aulas de

reforço no período

contrário ao das

• - Realizar ao final de

cada bimestre sarais

com poetas e

escritores locais;

• - Criar de uma sortida e

abrangente gibi teca;

• - Discutir em sala de

aula sobre a importância

da figura do livro no

registro e transmissão

de conhecimento e

sobre a importância de

sua preservação.

Equipe

Gestora.

Comunidade do CEF 102

Norte.

Ano letivo de 2022 Ocorrerá de maneira

global e diária

observando os

resultados:  - Da

avaliação institucional.

- Dos índices de

rendimento dos

estudantes,

principalmente em Língua

Portuguesa
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•

•

•

•

aulas dos

estudantes;

-Buscar a valorização

física do livro, na

busca para que os

estudantes tenham

cuidados no

manuseio e

responsabilidades

no que tange aos

prazos de sua

devolução.

-Fomentar o projeto

de Leitura da escola.

-Proporcionar um

espaço agradável de

leitura no horário do

intervalo.

-Auxiliar os

estudantes nos

momentos de

pesquisas e

realização de

atividades

solicitadas pelos

professores.

• - Oferecer oficinas de

reciclagem do livro.

Adquirir o livro de

literatura solicitado em

cada bimestre de

acordo com o eixo

estruturante.

• Organizar o

empréstimo do livro do

projeto de literatura de

forma que todos

possam ter acesso no

prazo estabelecido.

• Organizar um

cronograma de

agendamento para a

utilização do espaço de

pesquisa tanto para os

estudantes como para

os professores.

• Estabelecer na

coordenação coletiva

estratégias com os

professores regentes

para o atendimento aos

estudantes facilitando e

integrando as
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•

•

•

-Participar

ativamente da feira do

Livro de Brasília.

• -Renovar

constantemente o

acervo dos livros com

o apoio das parcerias,

SEDF, equipe gestora

e estudantes.

- Estimular a leitura

de toda a comunidade

escolar.

Organizar a

escolha, recepção,

recolhimento e

distribuição do PNLD -

Garantir o

empréstimo dos livros

didáticos para

todos os estudantes.

atividades no momento

da pesquisa.

• - Organizar os grupos

de estudantes para a

aquisição de livros na

Feira o Livro de Brasília.

• Estabelecer

cronograma para

escolha, distribuição e

recolhimento do PNLD.

• Buscar suprir junto aos

órgãos

competentes as

carências dos livros

didáticos.
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PLANO DE AÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)

Em 2022, com a retomada das aulas presenciais na rede pública de ensino do GDF, apresento o Plano de Ação da Sala de Recursos Generalista embasado nos

documentos orientadores.

Os atendimentos acontecem nos períodos matutinos e vespertinos, sempre no contra turno. os estudantes são atendidos individualmente e/ou coletivamente, de

uma a duas vezes por semana. a flexibilização da forma de atendimento se faz necessária, visto que muitos são acompanhados por outros profissionais.

neste ano há 15 (quinze) matrículas de estudantes público-alvo da educação especial nas salas regulares de ensino nesta instituição. destes, 09 (nove) com

transtorno do espectro autista, 01 (um) com síndrome de down, 02 (dois) com deficiência intelectual, 02 (dois) com deficiência física e 01 (um) com deficiência

múltipla.

Nos atendimentos, utilizamos materiais concretos, jogos pedagógicos que instigam o raciocínio lógico, proporcionando o lúdico na aprendizagem ajudando tanto

no campo cognitivo, quanto no psicológico, social e afetivo. esta metodologia lúdica proporciona alegria e satisfação e brincando, o estudante socializa melhor,

exercita a imaginação e, através disso, pode externalizar suas angústias e dificuldades que não consegue expressar por palavras.   

Segue a tabela com os estudantes por turno e os respectivos horários dos atendimentos.

NOME COMPLETO DO ESTUDANTE NEE ANO/TURNO EU

01 ESTUDANTE 01 DI 6A CEF 411 NORTE
02 ESTUDANTE 02 DF 6A CEF POLIVALENTE
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03 ESTUDANTE 03 TEA 7A CEF 102 NORTE
04 ESTUDANTE 04 TEA 7A CEF POLIVALENTE
05 ESTUDANTE 05 S. DOWN 7D CEF 102 NORTE
06 ESTUDANTE 06 DI 7D CEF 102 NORTE
07 ESTUDANTE 07 TEA 7D CEF POLIVALENTE

NOME COMPLETO DO ESTUDANTE NEE ANO/TURNO UE

01 ESTUDANTE 08 DMU 8A CEF 102 NORTE
02 ESTUDANTE 09 TEA 8A CEF 102 NORTE
03 ESTUDANTE 10 TEA 8A CEF 102 NORTE
04 ESTUDANTE 11 TEA 8A Colégio INDI
05 ESTUDANTE 12 DI 8B CEF 102 NORTE
06 ESTUDANTE 13 TEA 9B CEF 102 NORTE
07 ESTUDANTE 14 TEA 9B CEF 102 NORTE
08 ESTUDANTE 15 DF/BNE 9B CEF 102 NORTE

Horário de Atendimento da professora Adriana Sartori de Almeida Santos            matrícula: 23.931-3

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

8h às 8h50 ESTUDANTE 05 CPI ESTUDANTE 04 ESTUDANTE 03
Reunião Coletiva

Integrada

8h50 às 9h40 ESTUDANTE 05 CPI ESTUDANTE 04 ESTUDANTE 07
Reunião Coletiva

Integrada

9h40 às 10h30 ESTUDANTE 03 CPI ESTUDANTE 06 ESTUDANTE 07
Reunião Coletiva

Integrada

10h30 às 11h20 ESTUDANTE 02 CPI ESTUDANTE 06 ESTUDANTE 01
Reunião Coletiva

Integrada

11h20 às 12h10 ESTUDANTE 02 CPI - ESTUDANTE 01
Reunião Coletiva

Integrada
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HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

14h às 14h50 ESTUDANTE 08 ESTUDANTE 10
Coordenação Pedagógica

Coletiva
ESTUDANTE 13 CPI

14h50 às 15h40 ESTUDANTE 08 ESTUDANTE 11
Coordenação Pedagógica

Coletiva
ESTUDANTE 13 CPI

15h40 às 16h30 ESTUDANTE 09 ESTUDANTE 11
Coordenação Pedagógica

Coletiva
ESTUDANTE 15 CPI

16h30 às 17h20 ESTUDANTE 09 ESTUDANTE 12
Coordenação Pedagógica

Coletiva
ESTUDANTE 15 CPI

17h20 às 18h10 ESTUDANTE 10 ESTUDANTE 12
Coordenação Pedagógica

Coletiva
ESTUDANTE 01 CPI

Observação:

Os responsáveis pelo estudante Lucas Neiva Schneider optaram por não terem o AEE.

Horário de Atendimento da professora Maria das Vitórias Azevedo de Almeida   matrícula: 20.2390-3

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

8h às 8h50 CPI ESTUDANTE 05 ESTUDANTE 06 ESTUDANTE 07
Reunião Coletiva

Integrada

8h50 às 9h40 CPI ESTUDANTE 05 ESTUDANTE 06 ESTUDANTE 03
Reunião Coletiva

Integrada

9h40 às 10h30 CPI ESTUDANTE 07 ESTUDANTE 04 ESTUDANTE 03
Reunião Coletiva

Integrada

10h30 às 11h20 CPI ESTUDANTE 01 ESTUDANTE 04 ESTUDANTE 02
Reunião Coletiva

Integrada

11h20 às 12h10 CPI ESTUDANTE 01 - ESTUDANTE 02
Reunião Coletiva

Integrada
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HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

14h às 14h50 ESTUDANTE 09 ESTUDANTE 11
Coordenação Pedagógica

Coletiva
ESTUDANTE 12 CPI

14h50 às 15h40 ESTUDANTE 09 ESTUDANTE 10
Coordenação Pedagógica

Coletiva
ESTUDANTE 12 CPI

15h40 às 16h30 ESTUDANTE 08 ESTUDANTE 10
Coordenação Pedagógica

Coletiva
ESTUDANTE 13 CPI

16h30 às 17h20 ESTUDANTE 08 ESTUDANTE 15
Coordenação Pedagógica

Coletiva
ESTUDANTE 13 CPI

17h20 às 18h10 ESTUDANTE 11 ESTUDANTE 15
Coordenação Pedagógica

Coletiva
- CPI

Observação:

Os responsáveis pelo estudante Lucas Neiva Schneider optaram por não terem o AEE.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Fábio Costa Melo                                                                                 Matrícula: 243050-9

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade
Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e
Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30)

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador
Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao
desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de
exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)

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

METAS:

● Realizar o acolhimento dos estudantes oriundos das escolas classes, favorecendo a adaptação e integração ao novo ambiente escolar;
● Contribuir para que os educandos tenham uma transição suave em relação a tempos, espaços, professores, materiais, novos agrupamentos e avaliação: Escola

Classe/CEF, remoto/presencial, Fundamental/Médio, cursos profissionalizantes e mundo do trabalho.
● Tornar o processo de acolhimento contínuo para que os alunos não tenham a sensação de ruptura de uma etapa para outra;
● Fortalecer o desenvolvimento dos estudantes como cidadãos plenos, tendo conhecimento de seus direitos e deveres;
● Promover o acesso e valorização da cultura a qual os estudantes fazem parte e a produzida pela sociedade em geral;
● Favorecer a criação/ consolidação de rotina de estudo nos estudantes;
● Fortalecer o vínculo da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos étnicos, a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de

acesso, permanência e formação integral do estudante;
● Estimular o estudante a fim que seja sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens,

na perspectiva do protagonismo estudantil;
● Favorecer o desenvolvimento da Autoestima e habilidades socioemocionais nos estudantes;
● Possibilitar que os educandos conheçam os cursos e as profissões ao qual se encaixam melhor ao seu perfil.
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TEMÁTICA

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
EIXO DE AÇÃO

PERÍODO DE
EXECUÇÃOEd.

Cidadani
a

DH

Ed.
Diversid.

Ed.
Sustent.

Transição X X
Envio de mensagem de boas-vindas pelo
WhatsApp;
Apresentação das dependências da escola por meio
de Power Point;
Compartilhamento de vídeo sobre a valorização do
estudante no ambiente escolar;
Envio de folder informativo sobre a proposta
pedagógica da escola.

Ação em rede /Junto aos
estudantes/Junto aos
professores/Junto a

família.

1° Bimestre
2° Bimestre
3° Bimestre
4° Bimestre

Desenvolvimento
de Competências
Socioemocionais

X

Rodas de conversa com o SOE e os estudantes, por

segmento.
Buscar parcerias na rede externa para melhorar o
fluxo dos encaminhamentos;

Buscar parcerias com instituições para

atendimento psicológico dos alunos e das famílias.
bem como, orientações a toda comunidade escolar;
Palestra com psicólogo para orientações sobre
saúde mental à toda comunidade escolar.

Produção de folders informativos.

Junto aos
estudantes/junto às

famílias/Ações em rede

2° Bimestre
3° Bimestre
4° Bimestre

Cidadania
X

Semana da Educação para a vida;
Semana de Prevenção ao Uso de Drogas;
Dia nacional de Luta da Pessoa com Deficiência;
Dia nacional da consciência Negra;

Ação junto aos
professores/junto aos

estudantes/junto a
família/em rede.

1° Bimestre
2° Bimestre
3° Bimestre
4° Bimestre
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Semana Maria da Penha;
Dia Nacional ao Abuso e a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescente.

Ensino/
Aprendizagem

X

Realização de um Sarau Cultural a cada semestre;
Oficina de orientação vocacional (com
apresentação dos cursos, faculdades e
direcionamento ao perfil do estudante) e
preparação para o Novo Ensino Médio (Projeto de
Vida);
Fornecimento de instrumento para suporte a
organização de rotinas de estudo;

Oficina de análise de estilo de aprendizagem.

Ação junto aos
professores/junto aos

estudantes/junto a
família/em rede.

1° Bimestre
2° Bimestre
3° Bimestre
4° Bimestre

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:

✔ Levantamento da participação dos estudantes a partir de instrumento diagnóstico.
✔ Avaliar até que ponto as intenções educativas tiveram valia, por meio de assembleia, com os professores da unidade escolar;
✔ Avaliar por meio de debates e rodas de conversa se as metas foram alcançadas;
✔ Observar a adesão, engajamento e participação dos estudantes nas ações propostas;
✔ Autoavaliação;
✔ Questionário avaliativo/pesquisa de satisfação;
✔ Avaliar a participação da família pelo efetivo progresso do aluno, tendo em vista a correlação entre participação da família e melhora no desenvolvimento do

educando.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria  Regional de Ensino do Plano Piloto

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto
Centro de Ensino Fundamental 102 Norte

PLANO DE AÇÃO CULTURA DE PAZ NA ESCOLA

O compromisso em oportunizar uma educação de qualidade, exige que a escola reflita de forma crítica sobre a realidade social para contribuir de forma

significativa para a resolução de problemas de relacionamentos do cotidiano. Se faz necessário assim promover ações pedagógicas de enfrentamento aos

problemas no âmbito do desrespeito aos direitos humanos e que afetam uma boa convivência e também ações que oportunize o protagonismo e o

empoderamento dos educandos, valorizando saberes em um espaço favorável à criatividade, manifestações culturais, liberdade de expressão. (Projeto

ComViva/CEF 102 Norte).

METAS:

● Identificar focos que geram violência na escola.
● Oportunizar momentos e espaços de análise, e uma tríade ação-reflexão-crescimento.
● Buscar alternativas de uma cultura de paz, com ações transformadoras da realidade, acerca da situação vivenciada no dia-a-dia,

propondo a família, a comunidade escolar e a sociedade uma nova visão frente a violência.
● Trabalhar o afeto, empatia, gratidão, respeito, humildade, generosidade, paciência, diversidade, cidadania, amizade, honestidade,

solidariedade, compromisso dentre outras como ressignificação das atitudes.
● Trabalhar a não prática do bullying.
● Implantar a Comunicação Não Violenta.
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TEMÁTICA

FUNDAMENTAÇÃO

CURRICULAR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO PERÍODO DE

EXECUÇÃO
Ed.

Cidadan
ia

DH

Ed.
Diversid

.

Ed.
Sustent.

Cultura da Paz na

Escola

X X X Rodas de conversa: com a participação do

Professor Adeir e Professor Emerson Franco

(Papo Franco);

Reuniões com os representantes de turma:

elencar atribuições do representante e vice

como multiplicadores da Cultura de Paz

(equipes de ajuda);

Implementação do Sistema de Apoio entre

Iguais - Equipes de ajuda;

Rodas de conversa: acolhimento, momento de

escuta e leitura da lei 13.185/201 (lei de

combate ao bullying)  com os alunos;

Confecção de mural com mensagem contra a

prática do bullying;

Incentivar os estudantes a criarem projetos

com ação de paz;

Ação em rede /Junto

aos estudantes

1° Bimestre

2° Bimestre

3° Bimestre

4° Bimestre
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Orientar e preparar alunos a serem

multiplicadores da paz, tornando-os

mediadores de conflitos nos ambientes

comuns da escola, tais como intervalo,

quadra… Equipes de ajuda;

Equipes de ajuda. Divulgar as ações dos

multiplicadores da Cultura de Paz (em vídeos

que possam ser exibidos durante os eventos,

reuniões escolares). Vídeo – “Combate ao

Bullying na escola”, canção infantil MC César;

Tornar os alunos protagonistas do tema em

foco: eleger os multiplicadores/ líderes da

Cultura de Paz (Equipes de ajuda);

Utilizar o Catálogo com Referências e

Materiais Pedagógicos: Valorização das

meninas e mulheres e enfrentamento às

violências 2021;

Fazer uso da linguagem artística e cultural com

os alunos, tais como as artes cênicas, artes

visuais e a música.

Cultura da Paz na

Escola
X X X

Palestras com profissionais da área (buscar

parcerias com profissionais e instituições para

falar sobre a temática solicitada – conflitos,

cultura de paz.... Buscando esclarecimentos,

momentos de reflexão e trocas de

Junto aos

professores/Ações em

rede

1° Bimestre

2° Bimestre

3° Bimestre

4° Bimestre
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experiências/ vivências sobre os temas

solicitados pela equipe);

Formação com os professores de

protagonismo e co-responsabilidade com os

estudantes - Sistema de Apoio entre Iguais -

Equipes de ajuda;

Rodas de conversa;

Escuta Ativa dos profissionais da escola

(criar/ampliar canal de comunicação para

escuta dos profissionais da escola – utilizar o

espaço nas coordenações);

Dinâmicas (plena atenção);

Formação sobre as fases do desenvolvimento

dos adolescentes;

Sensibilizar os profissionais da unidade escolar,

sobre o que é Violência Simbólica e como

combatê-la;

Realizar oficinas/trabalhos sobre os “tipos de

violências”;

Envolver os professores de PD para

desenvolver em parceria o Cultura de Paz.

Obs.: Utilizar o espaço das coordenações.
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Cultura da Paz na

Escola
X X X

Convidar os responsáveis e a comunidade para

um momento de acolhimento, conversa,

aprendizado e troca de experiências - podendo

ser oferecido um lanche ou almoço. Convidar

para esses encontros profissionais que

abordem os seguintes assuntos:

Comunicação Não Violenta;

Desenvolvimento da adolescência (com o

objetivo que os responsáveis tenham

conhecimento das mudanças físicas, biológicas

e emocionais, dessa fase do ser humano);

Rotina de estudo (a importância dos horários);

Importância da interação família e escola;

Perigos da internet;

Direitos e deveres do adolescente;

Prevenção ao uso de drogas legais (cigarro,

cigarro eletrônico, álcool…) e drogas ilícitas

(maconha, LSD, cocaína,...);

Abuso sexual;

Importância de ouvir os filhos;

Autonomia;

Ação junto aos

professores/junto aos

estudantes/junto a

família/em rede.

1° Bimestre

2° Bimestre

3° Bimestre

4° Bimestre
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Carinho, afeto e limite (a importância na vida

do adolescente);

Automutilação, ansiedade, crise de pânico,

autoestima.

Dicas da Orientação Educacional (pequenos

textos, simples e objetivos produzido por

algum programa de design gráfico – Canva,

Benime, InShot...enviados via WhatsApp para

o grupo dos pais).

Cultura da Paz na

Escola X X X

Vipassa de Meditação:

Promover formação para os professores;

Levar na escola para realizar apresentações

para as famílias;

Formar multiplicadores nas escolas.

Conselho Tutelar: Trazer conselheiros para

apresentar o trabalho desenvolvido por eles,

para conhecimento dos professores e famílias;

Encaminhar os estudantes envolvidos com

violência;

Auxílio no encaminhamento das famílias para

atendimento nos parceiros – ex.: alunas

grávidas, programas sociais...

Ação junto aos

professores/junto aos

estudantes/junto a

família/em rede.

1° Bimestre

2° Bimestre

3° Bimestre

4° Bimestre
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Ministério Público:

Promover cursos para os professores;

Realizar círculos de construção de paz com os

estudantes;

Oficina sobre CNV, prevenção ao bullying.

UNIAE e Regional de Ensino: Rodas de

conversa sobre higiene e sexualidade,

problemas de visão e aplicação de flúor.

Centros de Saúde:

Oficinas para comunidade escolar sobre

planejamento familiar/ prevenção às drogas/

ansiedade/ saúde emocional e nutricional.

Batalhão Escolar:

Palestras sobre prevenção ao uso indevido de

drogas e violência na escola.

Famílias: Realizar levantamento de pais e/ ou

responsáveis que trabalham com saúde

mental, prevenção às violências, cultura de

paz;

Convidar estes pais para serem amigos da

escola.
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Professores: Realizar nas aulas de PD projetos

e oficinas que trabalhem as emoções, o

bullying, a cultura de paz, a ansiedade e o

protagonismo juvenil;

Representante de turma – realizar reuniões de

formação com os representantes e vice para

serem parceiros na prevenção e cultura de paz

(temas: liderança, prevenção ao bullying,

mediação de conflitos, CNV);

Realizar formações para equipe de limpeza,

vigias e merendeiras sobre cultura de paz,

CNV, mediação de conflitos para que sejam

parceiros;

Apresentar o Caderno de Cultura de Paz para o

corpo docente e gestores, e elaborar de forma

colaborativa um projeto sobre a cultura de paz

para unidade escolar;

Realizar círculos de construção de paz ou

assembleias escolares com estudantes, para

ouvir os questionamentos e sugestões;

Envolver os grêmios escolares nas ações e

atividades sobre a cultura de paz.

EAPE:
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Levar profissionais da EAPE nas escolas para

realizar formações com os professores e

oficinas com os estudantes;

Elaborar de forma coletiva e colaborativa,

normas de boa convivência na escola.

UNB (programação neurolinguística) e outras

instituições de Ensino Superior:

Levar profissionais para realizar oficinas sobre:

saúde mental, consciência corporal, cultura de

paz;

Atendimento nas clínicas escola de psicologia,

nutrição, educação física aos nossos alunos.

Igrejas, clubes esportivos, centros de

convivência, CAPS.

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:

✔ Levantamento da participação dos estudantes a partir de instrumento diagnóstico.
✔ Avaliar até que ponto as intenções educativas tiveram valia, por meio de assembleia, com os professores da unidade escolar;
✔ Avaliar por meio de debates e rodas de conversa se as metas foram alcançadas;
✔ Observar a adesão, engajamento e participação dos estudantes nas ações propostas;
✔ Autoavaliação;
✔ Questionário avaliativo/pesquisa de satisfação;
✔ Avaliar a participação da família pelo efetivo progresso do aluno, tendo em vista a correlação entre participação da família e

melhora no desenvolvimento do educando.
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Coordenação Pedagógica

A coordenação pedagógica tem sido exercida por dois coordenadores, escolhidos no início do ano pelo grupo de professores, e cumprindo a carga horária

estabelecida por meio de portaria publicada pela SEEDF. É um espaço destinado a estudo, análise de caso de alunos, agendamento com pais, preparação de

material, discussão de temas pertinentes à prática pedagógica, troca de experiência, capacitações em serviço e formação.

Coordenar práticas pedagógicas, além de se fazer presente nas situações cotidianas da escola, engloba estar atualizado com as políticas e orientações

educacionais, buscando colocá-las em práticas na instituição de trabalho em consonância com a realidade da comunidade de inserção da escola e com o apoio

do corpo docente devidamente orientado.

O trabalho do coordenador norteia o desenvolvimento de toda a prática pedagógica no cotidiano escolar. A ele é atribuído funções de orientar, coordenar,

propor alternativas de trabalho para melhorar o ensino e a aprendizagem, mediar conflitos, dialogar com as famílias, planejar e estruturar eventos culturais e

pedagógicos entre outras.

Participam das coordenações pedagógicas todas as semanas os coordenadores pedagógicos, professores e professoras regentes,
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

PLANO DE AÇÃO

Objetivos Específicos

Ações/ Estratégias Parcerias envolvidas nas

ações

Público Cronograma Avaliação das Ações

- Participar da elaboração,

da implementação, do

acompanhamento e da avaliação da

Proposta Pedagógica.

- Orientar e coordenar a

participação docente nas fases de

elaboração, de execução, de

implementação e de avaliação da

Proposta Pedagógica.

- Articular ações

pedagógicas entre os professores,

equipes gestora e CRE, assegurando

o fluxo de informações.

- Divulgar e incentivar a

participação dos professores em

todas

as ações pedagógicas promovidas

pela UE,

pela CRE PPC e pela

Subsecretaria de

Educação Básica.

- Realizar semanalmente a

coordenação coletiva registrando tudo em

ata (livro próprio).

- Manter laço com a coordenadora

intermediária da UNIEB PPC.

- Realizar estudos nas coordenações.

- Fazer cursos

promovidos pela EAPE para manter-se

atualizada no que se

refere às questões

educacionais proposta

pela SEEDF e

pela sociedade como um todo.

- Realizar

dinâmicas de interação para o grupo de

professores.

Verificar as

estratégias de avaliação do corpo docente

aplicada aos estudantes

Comunidade do CEF 102 Norte. - Ano letivo de 2021 Ocorrerá de maneira

global e diária observando os

resultados das

atividades propostas da PP.

professoras (es) da sala de recurso, orientadora educacional, membros da direção e professores readaptados.
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Atendimento Educacional Especializado (AEE)

O AEE foi criado para atender o público-alvo da Educação Especial, que são os estudantes com deficiências, transtorno global do desenvolvimento, altas

habilidades e superdotação. Ele é um serviço de apoio à sala de aula comum, para que se ofereça meios e modos que efetive o real aprendizado dos estudantes.

O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA PERSPECTIVA INCLUSIVA

A inclusão escolar é um dos grandes desafios atualmente enfrentados pelas escolas, pois para que os estudantes com e sem deficiência
possam exercer o direito à educação em sua plenitude, é indispensável que a instituição aprimore suas práticas, a fim de atender às diferenças. O
princípio básico dessa prática é baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que define que “todo ser humano tem direito à
educação”. A inclusão escolar, além de assegurar esse direito, também tem o importante papel de auxiliar no desenvolvimento
socioemocional dos estudantes com necessidades especiais.

A QUEM SE DESTINA O AEE NO CEF 102 NORTE?

No CEF 102 Norte a Sala de Recursos é Generalista e, destina-se ao atendimento dos estudantes com deficiência física, intelectual, múltiplas e
transtornos globais do desenvolvimento.

QUAIS OS OBJETIVOS DO AEE NO CEF 102 NORTE?

OBJETIVO GERAL

O projeto busca promover a inclusão social e a acessibilidade aos estudantes especiais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover um sistema educacional inclusivo, com condições de acessibilidade necessárias à permanência e aprendizagem do estudante;
Promover a aprendizagem dos estudantes através das intervenções pedagógicas auxiliando na construção das competências e habilidades
necessárias para o aprendizado;
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Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem.
Promover condições para a continuidade de estudos em todos os níveis, em todas as etapas e modalidades de ensino.
Participar da elaboração do Plano de Atendimento Educacional Especializado de acordo com o perfil do estudante com necessidades
educacionais específicas.
Realizar apoio e assessoria aos docentes no que diz respeito à adequação de material pedagógico e de acessibilidade.
Propor ações de sensibilização da comunidade acadêmica para a inclusão educacional.

COMO É OFERTADO O AEE NO CEF 102 NORTE?

Os atendimentos acontecem nos períodos matutinos e vespertinos, sempre no contra turno. Os estudantes são atendidos individualmente e/ou coletivamente,

de uma a duas vezes por semana. A flexibilização da forma de atendimento se faz necessária, visto que muitos são acompanhados por outros profissionais.

Neste ano há 15 (quinze) matrículas de estudantes público-alvo da Educação Especial nas salas regulares de ensino nesta instituição. Destes, 09 (nove) com

Transtorno do Espectro Autista, 01 (um) com Síndrome de Down, 02 (dois) com Deficiência Intelectual, 02 (dois) com Deficiência Física e 01 (um) com Deficiência

Múltipla.

Nos atendimentos, utilizamos materiais concretos, jogos pedagógicos que instigam o raciocínio lógico, proporcionando o lúdico na aprendizagem ajudando tanto

no campo cognitivo, quanto no psicológico, social e afetivo. Esta metodologia lúdica proporciona alegria e satisfação e brincando, o estudante socializa melhor,

exercita a imaginação e, através disso, pode externalizar suas angústias e dificuldades que não consegue expressar por palavras.   

O APOIO DOS EDUCADORES SOCIAS VOLUNTÁRIOS (ESV)

Desenvolvem um trabalho específico voltado ao atendimento aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais, de forma direta e individualizada, valorizando

e estimulando as habilidades e potencialidades, dentro do nível de cada um. Atualmente contamos com cinco ESV, sendo 2 no turno matutino e 3 no vespertino,

auxiliando nas atividades pedagógicas, autoestima, socialização, autonomia e, em alguns casos, na locomoção e higiene pessoal.

O RELACIONAMENTO COM A FAMÍLIA

Na educação inclusiva, a família tem papel complementar no processo de ensino e aprendizagem. O diálogo entre os profissionais da SR e os responsáveis deve

ser amplo e constante, pois um relacionamento estreito e participativo contribui para o sucesso educacional de seus filhos. Somente assim é possível garantir aos

estudantes com necessidades especiais o direto à educação.
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O RELACIONAMENTO ENTRE PROFISSIONAIS

A interação com os profissionais das diversas áreas das quais os estudantes são acompanhados e/ou frequentam, através de reuniões, possibilita um

atendimento mais eficiente, visando o bem estar e a real necessidade de cada um.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que o processo inclusivo aconteça com eficácia, faz-se necessário o empenho de cada segmento da comunidade escolar, caso contrário, haverá

fragmentação, comprometendo assim toda a intencionalidade do processo. 

“Propor-se a trabalhar como professor é antes tudo acreditar que você é capaz!

Que você é capaz de perseverar. Se pelo caminho tiver vontade de chorar, vai chorar, mas se for preciso começar do zero, do zero irá

começar... “

 Solange Moll 

Educadores Sociais Voluntários

A atuação do educador Social Voluntário (ESV) - Programa Educador Social Voluntário instituído pela SEEDF é considerada de natureza voluntária, na forma

da Lei n° 9.608/1998, não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, sendo obrigatória a celebração de Termo

de Adesão e Compromisso de Voluntariado entre a Coordenação Regional de Ensino (CRE) e o educador Social, devendo constar o objetivo e as condições de

suas atribuições na unidade escolar.

223

https://psicosol.com/author/solange/


A finalidade do programa é:

• Oferecer suporte às atividades de Educação Integral na Unidades Escolares da

Rede Pública do DF;

• Oferecer suporte aos estudantes com Deficiência e Transtorno Global do

Desenvolvimento/ TGD e TEA para o atendimento das suas habilidades adaptativas

(alimentação, locomoção e higienização) e especificidades na área da Educação Especial, nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do DF.;

• Oferecer suporte a estudantes indígenas matriculados nas unidades escolares,

conforme dados disponibilizados no Censo escolar;

• Oferecer suporte na Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP);

• Oferecer suporte nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação

Socioeducativas de Planaltina, são Sebastião, Recanto das Emas e santa Maria.

• O quantitativo de vagas para o ESV é definido de acordo com a demanda de cada Coordenação regional de Ensino, devendo o ESV ser ressarcido com os

recursos financeiros oriundos do PDAF para cobrir as despesas com alimentação e transporte.

• O tempo de voluntariado diário do ESV, em cada unidade escolar é de 04 horas,

estabelecido em comum com a equipe gestora.

• Atualmente o CEF 102 Norte possui 04 educadoras sociais que auxiliam na organização e no trabalho pedagógico dentro da sala de aula e na sala de

recursos dando suporte aos estudantes com necessidades educacionais especiais.
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Atribuições dos educadores sociais voluntários:

• Oferecer suporte às atividades educacionais após capacitação da Equipe Gestora ou

Coordenadoras Pedagógicas da UE

• Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, na formação de hábitos individuais e sociais, no uso do banheiro, na escovação dentária, no banho

(quando for o caso) nos intervalos/recreio, em atividades no pátio escolar, na educação física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas

atividades diárias.

• Oferecer suporte aos estudantes da Educação Especial, após capacitação do

professor da sala de recurso.

• Acompanhar os alunos nas habilidades adaptativas (higienização, locomoção e alimentação), bem como outras atividades voltadas para a área de

educação

Especial;

• Auxiliar os estudantes que apresentam dificuldades na organização dos materiais

escolares;

• Informar ao professor regente as observações relevantes relacionadas ao estudante,

para fins de registro ou encaminhamentos necessários.

• Acompanhar e auxiliar o estudante durante as atividades para aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as

orientações do professor;

• Apoiar o estudante que apresente episódios de alterações de comportamento,

observando os sinais de angústia e ansiedade buscando intervenção prévia.
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Escola e Comunidade

Sobre a relação da comunidade escolar podemos descrever que desde o primeiro dia desta gestão tem sido feito um estreitamento nas relações, pois até

então os pais eram acostumados a comparecerem na escola somente para resolver as questões de indisciplina de seus filhos ou para receber o boletim escolar

ao final dos bimestres. Hoje os pais participam de um grupo de WhatsApp e a escola disponibiliza também em horário comercial para atendimento o WhatsApp

Business, além do telefone pessoal da diretora da escola e perfis nas redes sociais como Instagram, Facebook e e-mail.

Plano de Permanência e Êxito

Por meio do projeto pedagógico o CEF 102 Norte trabalha para garantir que a escola não seja vista somente como uma obrigação, mas como um

espaço de formação para a vida. Onde o adolescente é protagonista e se sente capaz de modificar sua realidade. Trabalhamos com o diálogo e com a inclusão

escolar e para fortalecer o vínculo do estudante na escola, desenvolvemos projetos como o reagrupamento e o dia da

consciência negra. Além disso desenvolvemos estratégias para diminuir o índice de evasão

escolar aplicando as ações abaixo:

Identificar e comunicar à Orientação Educacional alunos com crescente número de faltas consecutivas e injustificadas.

Repassar aos professores, relatório com o resultado do contato estabelecido com os familiares dos alunos ausentes.

Promover os encontros periódicos com a família e o Serviço de Orientação  Educacional. 4. Estabelecer diálogo com o Conselho

Tutelar para acompanhamento dos alunos infrequentes.

Promover ações educativas, culturais e desportivas em concordância com os interesses dos docentes e discentes.
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Em 2021, o Projeto #102Inova, surgiu como uma proposta da nova gestão, a qual assumiu a escola em setembro de 2020, após o processo de

adaptação/transição entre as respectivas equipes gestoras e a realização da avaliação do diagnóstico da realidade da comunidade escolar. Foi construído na

perspectiva de ressignificar a organização do trabalho pedagógico por meio da implementação de novas metodologias, especialmente as metodologias ativas

superando a fragmentação do conhecimento presente na abordagem de ensino tradicional.

Os eixos norteadores para o desenvolvimento do Projeto #102Inova convergem com a função social do Cef 102 Norte, ou seja, deixa

explicito que o processo educativo vai além da simples transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, pois

perpassam a elaboração de planejamentos, as propostas e os projetos interdisciplinares que contemplem as práticas sociais da comunidade

escolar.

A vertente da inovação das práticas pedagógicas perpassa a inovação dos espaços físicos e das relações humanas na perspectiva da

educação integral, inclusive quanto a ampliação dos tempos, espaços e oportunidades educacionais, conforme apresentado no caderno dos

Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento.

O CEF 102 Norte buscou organizar o trabalho pedagógico amparado por intencionalidades educativas que perpassem os diversos

contextos e especificidades apresentados pelos educandos e pela comunidade, observando o diagnóstico da realidade escolar, inclusive no

contexto do ensino remoto e no retorno as atividades 100% presenciais.

Vale salientar que o CEF 102 Norte, em parceria com a comunidade escolar e tendo o estudante enquanto protagonista do processo de

ensino e aprendizagem, buscou proporcionar a vivência de experiências diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos

educandos, considerando as múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, físicas, entre

tantas outras mais.

O projeto também perpassará, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº9394/96), os

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa,

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, auxiliando os estudantes quanto à construção de

novas aprendizagens e contribuindo para a sua formação não apenas para o exercício da cidadania, mas para a vida.

Esse projeto encontra-se, na íntegra, ao final deste Projeto Político Pedagógico com todas as ações desenvolvidas ao longo do presente ano.
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PLANO DE AÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE OBJETIVOS EDUCACIONAIS NÃO ALCANÇADOS

O cenário educacional pós-pandêmico do Distrito Federal apresenta muitos desafios, entre os quais a necessidade premente de ações que recuperem
os numerosos objetivos de aprendizagem previstos e não alcançados pelos estudantes. No entanto, para compreender e agir sobre esses problemas, é
necessário desmistificar o momento e não utilizar o contexto pandêmico como cortina de fumaça: a pandemia não é o principal fator na equação que
trouxe a educação distrital à presente situação. Ela é apenas mais um dado dentro de um contexto de debilidades crônicas (materializadas na
insuficiência de estruturas físicas, de pessoal qualificado em quantidade suficiente, de tecnologia educacional e de organização do sistema de
educação), ressaltando-se que se trata de um “sistema de educação” – o sistema distrital. Essas ausências já comprometiam seriamente o processo
ensino-aprendizagem muito antes da pandemia. Elas continuam e continuarão comprometendo as aprendizagens dos estudantes enquanto não forem
enfrentadas pelos gestores centrais da política pública de educação do Distrito Federal. Enquanto tais debilidades não forem assim enfrentadas, a
educação distrital continuará sendo uma fábrica de fracasso escolar e de ineficiência educacional, independentemente dos (grandes) esforços das
unidades escolares, de modo que pouco ou nada adiantarão planos como este, de recuperação de aprendizagens, realizados no âmbito escolar.

Todas as iniciativas das escolas permanecerão inócuas, enquanto essas mesmas escolas permanecerem estruturalmente inadequadas e desequipadas
para cumprir seu papel institucional. Isso é uma questão central e da qual é impossível escapar. É lamentável que se tenha que constatar tal situação
num serviço tão fundamental ao desenvolvimento do país, uma vez que a educação não é meramente uma questão de progresso econômico individual
ou familiar. Um país jovem e populoso como o Brasil, que não educa adequadamente sua população, está destruindo todas as suas possibilidades de
desenvolvimento humano e crescimento como país e como economia nacional no contexto mundial. Em outras palavras, ao negar educação de
qualidade a sua população, o Brasil e o Distrito Federal estão garantindo um futuro de pobreza, desigualdade social e dependência tecnológica e
econômica. No Brasil e no Distrito Federal, a educação pública precisa urgentemente se tornar a prioridade que ainda não é.

No que toca especificamente ao CEF 102 Norte, a dinâmica do Sistema Distrital de Educação impôs-lhe uma limitação de espaços que praticamente
impossibilita qualquer ação de ensino conteudístico fora das salas e dos horários comuns de aula, uma ideia natural, quando se pensa em recomposição
de conteúdos educacionais. Mais diretamente, o CEF 102 Norte recebeu turmas demais e espaços de menos, de modo que sua estrutura física foi
completamente estrangulada diante das demandas mais básicas apresentadas hoje pela comunidade escolar.

Dadas as condições acima, a unidade escolar teria duas saídas básicas para trabalhar com conteúdos e objetivos não alcançados a tempo pelos
estudantes: (1) ampliar tempos e espaços de educação e (2) reduzir ainda mais os objetivos a serem trabalhados, para que os tempos e espaços
destinados a estes sejam utilizados para a recomposição dos outros. Como não se vislumbram tais possibilidades de ampliação, nosso plano tem a
única opção de reduzir ainda mais os objetivos de aprendizagem, de modo que se obtenha o tempo necessário para abordar as falhas de aprendizagem
dos alunos, no tocante aos objetivos pedagógicos mais indispensáveis à sequência de cada disciplina. Adiante-se que se trata de uma redução dentro
de outra redução, situação em que a perda de objetivos pedagógicos se torna inevitável.

Assim, o presente plano constitui-se, de três eixos, como explicitado na tabela:
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Eixo 1 Diagnóstico das necessidades e da eficácia das ações

Eixo 2 Priorização e redução de objetivos e conteúdos de aprendizagem anteriormente

definidos

Eixo 3 Definição de estratégias para recuperação dos objetivos não alcançados

Os eixos se desenvolvem a partir das ações enumeradas a seguir:

(1) Reunião da equipe pedagógica com cada professor individualmente, para mapeamento das principais debilidades nas aprendizagens dos alunos em cada disciplina;

(2) Eleição dos objetivos a serem recuperados no presente plano;

(3) Análise de cada plano de ensino, visando à redução de seus objetivos de aprendizagem para que a equipe se concentre nos pontos cuja importância são

indispensáveis ao prosseguimento da disciplina;

(4) Definição do tempo e das atividades necessárias à recuperação desses objetivos;

(5) Debate com os coordenadores do projeto de reforço educacional que a escola tem em parceria com o colégio Galois, para que o projeto também aborde os

objetivos nos quais os alunos se encontrem em déficit, em relação aos alunos que participam do projeto;
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(6) Debates com os estudantes sobre possíveis causas de suas dificuldades.

(7) Elaboração de material de apoio, em colaboração entre os professores e a equipe pedagógica para a recuperação das aprendizagens.

(8) Elaboração/aplicação de instrumento avaliativo específico para mensurar os déficits de cada aluno em relação aos objetivos determinados, e também para

mensurar o impacto do plano de recuperação das aprendizagens.

(9) Elaboração e executar cronograma para a realização das atividades aqui previstas.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria  Regional de Ensino do Plano Piloto

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto

Centro de Ensino Fundamental 102 Norte

PLANO DE AÇÃO PARA PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS ESTUDANTES

O abandono escolar e a evasão encaminham nossos estudantes para a possibilidade de retenções e consequentemente ao atraso escolar e a defasagem

idade/ano. Considerando também que o processo de aprendizagem é um direito e a permanência do estudante na escola é condição indispensável para o seu

alcance, O CEF 102 Norte se apoia nas Orientações Pedagógicas para a Permanência Escolar do ano de 2021/SEEDF para determinar as ações desse plano,

com foco na prevenção e intervenção ao absenteísmo, à reprovação por faltas e, consequentemente, ao abandono escolar, e aposta também em ações

afirmativas e colaborativas envolvendo toda a comunidade escolar.

Diversas situações podem contribuir para o absenteísmo estudantil. Dessa forma, é preciso perceber a comunidade escolar e reconhecer as dificuldades que

ela enfrenta, de modo a trabalhar colaborativamente para que a permanência do estudante na escola seja garantida.

Assim, os principais motivos reconhecidos na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que resultam nas faltas estudantis são:

Dificuldades da UE na comunicação, por diversos fatores, com as famílias/ responsáveis legais e estudantes; Dificuldade na busca ativa pela UE/ CRE; Falta de

habilidade da família nos momentos de estudo (analfabetismo, atividades que apresentam comandos confusos, excesso de atividades); Falta de

acompanhamento familiar; Falta de estímulo à família, pois os pais/ responsáveis legais, normalmente, tem uma rotina diária exaustiva e não conseguem

realizar o acompanhamento pedagógico no ambiente doméstico; A família/ responsável legal não ter condições financeiras para buscar/ levar as atividades

na escola; Atividades complexas e extensas, fora do contexto da realidade do estudante;Atividades pouco atrativas, como “treinos”; Excesso de cobrança;

Déficit de aprendizagem; Repetência; Defasagem idade-ano (estudantes fora do fluxo escolar); Falta de acesso ou acesso inadequado à internet pelos

estudantes; Não ter conhecimento sobre o uso das ferramentas virtuais (para todos os envolvidos no processo); Aumento da violência doméstica, sobretudo,

a violência doméstica infantil; A exploração do trabalho infantil. (SEEDF, 2021, p.10-11)
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É importante em todas as etapas do plano de ação refletir sobre a diversidade cultural, social, econômica dos educandos e familiares, para assim propor

ações de envolvimento e maior integração dos responsáveis no processo de ensino-aprendizagem.

A evasão e a repetência apresentam-se como problemas educacionais generalizados, cujas razões relacionam-se a múltiplos fatores de ordem política,

ideológica, social, econômica, psicológica e pedagógica e à ausência de metodologias de ensino que incorporem e articulem os conhecimentos dos quais os

alunos são portadores.  (HADDAD, 2002, p.89).

METAS:

● Compreender a contenção da evasão escolar como uma política institucional necessária à melhoria da qualidade educativa;

● Mapear as causas e motivos que levam os alunos a se evadirem e propor ações de redução  da taxa de evasão;

● Pensar em estratégias de como despertar o interesse e a motivação dos alunos para a aprendizagem;

● Desenvolver atividades educacionais inclusivas;

● Controlar, acompanhar e conter a evasão estudantil;
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● Estimular o estreitamento da relação família-escola a fim de oferecer ao aluno boas condições de desenvolvimento e

aprendizagem;

● Propor intervenções que possam atenuar essas situações ou até resolvê-las.

TEMÁTICA

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

EIXO DE AÇÃO

PERÍODO DE

EXECUÇÃO

Evasão Escolar -

Política Institucional

Nos conselhos de classe, consolidar e

debater os dados de evasão e permanência

escolar, de uso simplificado com os

docentes para que conseguissem utilizar

as informações de acordo com as suas

necessidades específicas e a elaborarem

propostas a serem desenvolvidas junto à

comunidade escolar.

Estudar coletivamente e debater as leis

que regem o acompanhamento da

Ação junto aos

rofessores/Ações em rede.
° Bimestre

° Bimestre

° Bimestre

° Bimestre
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frequência escolar, no Brasil: Constituição

Federal de 1988, Lei 8.069/90 de 13 de

julho de 1990, Lei Nacional nº 9.394, de 20

de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional - LDB); Lei nº

13.803, DE 10 de janeiro de 2019; Portaria

nº 15, de 11 de fevereiro de 2015; Portaria

nº 419, de 20 de dezembro de 2018;

Portaria Nº 33, de 12 de fevereiro de 2020.

Tomar ciência do diagnóstico e situações

necessárias de intervenção;

Elaboração de diagnóstico (levantamento

de campo com estudantes e famílias) sobre

os fatores que influenciam a evasão e a

reprovação.

Promoção de palestras e eventos

(palestras, seminários) de formação

docente;

Mapeamento
Fazer avaliação diagnóstica das

aprendizagens ao início de cada semestre;

Nos conselhos de classe fazer o

levantamentos dos alunos faltosos,

infrequentes e dos possíveis casos de

evasão;

Junto aos

rofessores/Ações junto aos

alunos

° Bimestre

° Bimestre
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Atividades

Educacionais

Inclusivas

Mediante os resultados apresentados nos

diagnósticos de aprendizagem e

desempenho dos estudantes, os

professores, juntamente com a equipe

escolar, podem planejar horários para

atendimentos individualizados ou de

pequenos grupos no turno contrário.

Planejar e possibilitar a formação de

grupos entre os estudantes;

Organizar palestras para os docentes,

mostrando a realidade da instituição e de

formação continuada;

Reunir com os pais de estudantes que

necessitam de apoio. Ofertar apoio

pedagógico para os docentes;

Planejamento de intervenção coletiva

(reuniões, palestras, rodas de conversa) e

de intervenções individuais (planejamento

de estudos, atendimento individualizado)

com os estudantes;

Viabilização de parcerias para oferta de

palestras, oficinas e outros eventos

formativos sobre temas de interesse da

comunidade acadêmica, como ansiedade,

motivação e outros;

Ação junto aos

professores/junto aos

estudantes/junto a

família/em rede.

° Bimestre

° Bimestre

° Bimestre

° Bimestre

235



Orientar os estudantes sobre como utilizar as

ferramentas tecnológicas em seus estudos;

Promover atividades de integração entre

docentes e estudantes que precisarem de

um maior acompanhamento;

Estimular o diálogo e a troca de ideias para

compartilhar expectativas e visões de

novas;

Fazer ações periódicas para estreitar a

relação família-escola: fóruns de discussão,

bate-papos, palestras sobre frustração

familiar; ausência de percepção sobre

problemas como o bullying; falta de

controle e de monitoramento da qualidade

da escola; passividade frente a uma

possível indisciplina dos filhos; depressão e

ansiedade.

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:
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✔ Levantamento da participação dos estudantes a partir de instrumento diagnóstico.

✔ Avaliar até que ponto as intenções educativas tiveram valia, por meio de assembleia, com os professores da unidade escolar;

✔ Avaliar por meio de debates e rodas de conversa se as metas foram alcançadas;

✔ Observar a adesão, engajamento e participação dos estudantes nas ações propostas;

✔ Autoavaliação;

✔ Questionário avaliativo/pesquisa de satisfação;

✔ Avaliar a participação da família pelo efetivo progresso do aluno, tendo em vista a correlação entre participação da família e

melhora no desenvolvimento do educando.

237



PROJETOS 2022

Horto Escolar

Semeando vidas e mentalidades sustentáveis

Viviane Coelho da Silva de Lima

Rúben de Jesus Reis Silva

Heloísa Rocha Pereira Aragão

Daniella Nascimento Silva
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INTRODUÇÃO

O projeto aqui descrito destina-se a construir um horto em algumas áreas da escola, com o objetivo de proporcionar aos estudantes

um conjunto de espaços e objetos de observação e também de aplicações diversas de vários conhecimentos que, venham a ter relação com as

plantas, no âmbito das disciplinas ministradas na escola. Também se destina a estimular atividades práticas a serem desenvolvidas especialmente

nas disciplinas de Ciências e Geografia, no contexto do estudo das plantas, suas relações e influências em relação aos ambientes terrestres e aos

seres vivos.

JUSTIFICATIVA

Uma das maiores fragilidades da educação escolar hoje é a dificuldade de se estabelecer conexão entre os conteúdos

desenvolvidos em sala de aula e a vivência prática dos alunos. Muitos conteúdos de ciências e também de geografia estão ligados ao estudo das

plantas e das importantes relações que elas estabelecem com todos os elementos a sua volta, ressaltando que várias outras disciplinas, em muitos

momentos, podem tocar, ainda que transversalmente, alguma temática abarcada pelo estudo das plantas.

Nesse sentido, a utilização de um espaço de observação e intervenção no campo do estudo das plantas representa uma forma de

diversificar as atividades pedagógicas da escola, fomentando atividades que vão desde a educação ambiental; do estudo do ciclo de vários

elementos fundamentais à vida, como a água, o oxigênio e o carbono; do estudo da fisiologia e da anatomia das plantas e de sua contribuição para

a saúde humana, até sua função na construção dos ecossistemas e na própria regulação do clima e, finalmente, sua contribuição para a

manutenção do equilíbrio do próprio planeta.

De grande relevância é também a aproximação entre comunidade e escola, através da colaboração em ações e projetos que

envolvam e permitam o protagonismo dos vários segmentos da comunidade escolar.

As diversas atividades práticas possibilitadas pelo uso desse espaço trarão mais concretude aos estudos teóricos da sala de aula,

ao mesmo tempo em que a implantação, assim como a manutenção do horto oportunizarão interações diversas e colaboração entre os diversos a

tores do universo escolar.

Desta forma, o projeto Horto Escolar reveste-se da maior importância pedagógica, tanto para estudantes e professores de todos os
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níveis quanto para os demais setores da comunidade, visto que se constitui num espaço de realização de variadas atividades voltadas para a

construção coletiva num sentido amplo, assim como para o aprendizado e aplicação de conteúdos que terão relevância não apenas escolar e

acadêmica para toda a vida, mas que também contribuirão para a construção de conhecimentos fundamentais à cidadania, especialmente neste

século, em que muitas questões ambientais já apontam como fatores críticos não só para o bem-estar, mas para a subsistência de várias nações e,

no limite, para a própria sobrevivência da espécie humana.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A questão ambiental

Há menos de três semanas (em 09 de agosto de 2021), a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou um relatório de quase

mil páginas, escrito por 234 especialistas de 66 países, destacando que a ação humana sobre o planeta nos levou a um desequilíbrio climático sem

precedentes na história dos últimos milênios. Esse desequilíbrio já alcançou extremos irreversíveis e prenuncia eventos dramáticos, com alto

potencial de destruição de vidas e de produção de profundas crises humanitárias ao redor do planeta (ONU, 2021). Segundo o Secretário-Geral,

António Guterres, o relatório demonstra que o tempo de reação da humanidade para reverter a trajetória de destruição das adequadas condições

de sobrevivência humana sobre na Terra é extremamente reduzido, de modo que se acendeu um “alerta vermelho” no debate sobre as mudanças

climáticas provocadas pela ação humana, as quais ameaçam a sua própria sobrevivência.

Ao sermos confrontados com informações como esta, entre outras constatações, avulta a de que a educação ambiental nunca foi

tão central para a humanidade como o é agora. Ao longo dos milênios, a atividade humana, por ignorarem-se as consequências globais de nossa

atuação, acumulou práticas e mentalidades de grande impacto ambiental, produziu centenas de materiais e substâncias poluentes e multiplicou

esses elementos por bilhões e bilhões de toneladas, gerando impactos devastadores sobre os solos, os mananciais de água doce, os oceanos e a

atmosfera.

Os extremos a que chegamos nas últimas décadas nos obrigam a adotar atitudes adequadas e estas atitudes devem vir baseadas

no conhecimento científico. Colaborar com a construção dessas atitudes e ajudar na aquisição desses conhecimentos, despertar a consciência

ambiental e contribuir para a construção de sujeitos capazes de desenvolver uma civilização sustentável são alguns dos objetivos que fazem da

educação ambiental uma iniciativa irrenunciável da escola e da sociedade do nosso tempo.
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Felizmente, a consciência atualmente disseminada de que precisamos adotar hábitos mais sustentáveis, pelo bem do equilíbrio

ambiental, tem gerado preocupações, mentalidades e comportamentos cada vez mais presentes, configurando o que Carvalho (2013) chamou de

emergência do “sujeito ecológico”. Para a autora, a escola não é o único lugar em que podemos contribuir para a construção do sujeito ecológico;

mas constitui-se num espaço privilegiado nessa construção, porque

a educação é, em todas as suas modalidades, uma prática formativa. E a escola, por sua vez, é o espaço institucional por excelência onde esta formação

transcorre de forma planejada e intencional na sociedade moderna cujo ideal é a educação como um direito universal. Assim, embora a formação do sujeito

ecológico tenha lugar em todas as experiências que nos formam durante a vida, a escola toma parte entre estas experiências como um elo muito importante

deste ambiente-mundo em que vivemos. (CARVALHO, 2013, p.118).

Assim, o pensamento ambiental tem ganho cada vez mais espaço nas reflexões da contemporaneidade, proliferando-se e

fortalecendo-se as críticas ao modelo ocidental de relação entre o homem e a natureza, com base na exploração e na destruição.

PÚBLICO-ALVO

Estudantes, professores, servidores e comunidade do CEF 102 Norte.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Implantação: agosto de 2021 a dezembro de 2022.

OBS.: Esperamos transformar o projeto numa ação permanente na escola.

OBJETIVO GERAL

Fomentar o desenvolvimento de competências cognitivas, práticas e socioemocionais relacionadas ao conhecimento e à vivência

das várias relações estabelecidas entre as plantas, a vida e o equilíbrio climático.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Proporcionar aos alunos um espaço de aquisição e aplicação de vários conhecimentos ligados às plantas e ao meio-ambiente;

· Promover a educação ambiental de toda a comunidade escolar;

· Realizar ações que favoreçam a troca de conhecimentos e a colaboração entre os vários segmentos da comunidade escolar;

· Estimular o debate das diversas temáticas atinentes à questão ambiental, ao bem-estar e à qualidade de vida.

· Favorecer o trabalho coletivo, colaborativo e as atividades educativas inter e transdisciplinares.

· Aprofundar o trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

METODOLOGIA E ATIVIDADES PREVISTAS

O presente projeto, que consiste na implantação de um Horto Escolar, desenvolver-se-á em cinco momentos:

1. Escolha dos espaços de início da implantação do horto, aquisição de plantas e insumos e plantação das primeiras

espécies do horto.

2. Organização de ciclos de estudos e debates, com participação da comunidade e de especialistas, sobre a

importância da questão ambiental e de sua abordagem inclusive prática desde a escola, tendo como base, entre outras, os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

3. Mapeamento de todos os espaços com potencial de abrigar plantas, especialmente espécies comestíveis. E

pesquisa sobre as várias formas de organização do cultivo de plantas em ambientes escolares.

4. Realização de formação focada na utilização do Horto para a aplicação de conteúdos pedagógicos de forma multi,

inter e transdisciplinar.
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5. Expansão do horto escolar, com a implantação de hortas que, entre outras coisas, produzam alimentos a serem

incluídos na merenda da escola.

RECURSOS HUMANOS

Serão os próprios membros da gestão escolar;

Os professores;

A equipe administrativa da escola;

Parceiros da comunidade;

Especialistas convidados;

RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos serão empregados na compra de plantas, sementes, suportes para plantas, vasos, materiais para irrigação, adubos e

outros insumos que se tornarem necessários com o desenvolvimento do projeto.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento, feito pela equipe gestora, será diário e as avaliações, bimestrais com participação voluntária de toda a

comunidade escolar.
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Projeto #102INOVA

Apresentação

Os anos de 2020 e 2021 foram recheados de desafios e superações impostos pelo novo coronavírus(COVID-19), doença infecciosa causada

pelo vírus SARS-CoV-2,que repercutiram na organização e na reorganização do trabalho pedagógico nos diversos setores da sociedade: político,

econômico, social, cultural, educacional, entre outros.

Diante do novo contexto vivenciado, a escola também passou por uma transição na gestão escolar a qual foi realizada de maneira harmoniosa

e acolhedora por todos os membros da comunidade.

Durante o processo de transição entre as respectivas equipes gestoras ficou nítida a necessidade da realização de uma avaliação do

diagnóstico da realidade escolar para a definição dos objetivos, das metas, das finalidades e das estratégias didáticas a serem desenvolvidas no

decorrer do período letivo.

Vale destacar que haviam muitas demandas a serem atendidas, tais como: questões relacionais e interpessoais entre os profissionais da

educação, os desencontros das informações entre a comunidade e a escola, especialmente no contexto do ensino remoto no que tange as orientações

básicas organizacionais (cronograma de aulas, horários das aulas, plano de ação/planejamento, entre outros…).

Em meio a tudo isso, em 2021, o Projeto #102Inova, surgiu como uma proposta da nova gestão, a qual assumiu a escola em setembro de

2020, após o processo de adaptação/transição entre as respectivas equipes gestoras e a realização da avaliação do diagnóstico da realidade da

comunidade escolar. Foi construído na perspectiva de ressignificar a organização do trabalho pedagógico por meio da implementação de novas

metodologias, especialmente as metodologias ativas superando a fragmentação do conhecimento presente na abordagem de ensino tradicional.
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Salienta-se que a comunidade escolar tinha, em sua maioria, acesso aos recursos digitais educacionais, dentre eles: internet, computadores,

celulares, notebooks, entre outros, o que proporcionou uma reorganização dos planejamentos, construídos coletivamente, considerando a inserção de

inúmeros recursos digitais (Meet, Jamboard, Podcast, Canva...).

Considerando o direito inalienável de aprender, o princípio da gestão democrática, os documentos orientadores, os normativos pedagógicos e

as orientações das Diretrizes Curriculares do 3º ciclo, ressalta-se que a Unidade Escolar propôs a implementação do Projeto#102Inova a partir do

pressuposto de que:

O ponto de partida é a construção de um projeto de educação para os anos finais do Ensino Fundamental, fase importante no desenvolvimento do
(pré) adolescente, em especial para a continuidade dos estudos na perspectiva dos diversos letramentos. O ponto de chegada é uma educação
pública de qualidade, referenciada nos sujeitos sociais. Para isso, não basta garantir o acesso dos estudantes à escola, mas possibilitar que
permaneçam nela de maneira exitosa, aprendendo continuamente, em um processo formativo voltado ao desenvolvimento integral e à
emancipação. (DISTRITO FEDERAL, 2014, p.6)

Logo, tornou-se essencial, conhecer as demandas e as especificidades da unidade escolar. Para isso, na perspectiva de identificar a “escola

que temos” e a “escola que queremos”, foram realizadas inúmeras reuniões com os diversos segmentos da comunidade escolar, em contextos e

situações diversificadas, para estabelecer os objetivos a serem alcançados coletivamente, com a participação dos profissionais da educação, os

estudantes, as equipes pedagógicas e gestoras, os pais, as mães, os responsáveis e todos os envolvidos na tomada de decisões, na definição dos rumos

da escola.

Segundo o artigo, “Menos rankings mais pertencimento: outro discurso para educação pública, publicado no site porvir.educação, escrito por

Paulo Blikstein, é urgente mudar o discurso da escola pública como aquela que só oferece o básico, porque o público que elas atendem precisam de

uma escola mais motivadora ao invés de uma escola padronizada e empacotada, ou seja, precisamos ir além do currículo coleção ainda vivenciado em

diversas escolas da rede de ensino, pois continuar em uma escola que não engaja os interesses dos estudantes, não faz sentido, e é um passo para

evasão.

246



O autor, Paulo Blikstein, ressalta que é por isso que o pertencimento, a motivação e a relevância são tão importantes na escola. Precisa ser

criado um ambiente acolhedor, democrático, flexível e antenado ao mundo dos estudantes, pois essas crianças que vivem em situações vulneráveis,

público da escola pública precisa de uma escola diferente. O estudante precisa criar conexões positivas com o aprendizado e o espaço físico, e é

inegável que o espaço escolar motivador contribui de maneira significativa para isso.

De acordo com a Pedagogia Histórico-Crítica é essencial promover experiências educativas arraigadas das práticas sociais dos estudantes, ou

seja, partindo da realidade e e dos conhecimentos prévios apresentados por eles, promovendo a construção de planejamentos interativos que

possibilitem o envolvimento e participação nas práticas pedagógicas desenvolvidas no cotidiano escolar o que corrobora para a concretização do

espaço escolar motivar que vão além do espaço físico, conforme apresentado nos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento.

Afinal, como diz o Paulo Blikstein, o estudante quer aprender sobre tópicos relevantes, quer perceber conexões entre a escola e a vida, quer

ser sentir reconhecido, valorizado, pertencente ao mundo da escola e ajudar a construir esse mundo escolar.

Respeitando as orientações pedagógicas para a elaboração do Projeto Político e Pedagógico das instituições de ensino da Secretaria do Estado

de Educação do Distrito Federal (SEEDF), assim como as Diretrizes Curriculares do 3º Ciclo, os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento eo

Currículo em Movimento para o Ensino Fundamental, o Projeto #102Inova visa promover a construção de práticas educativas cada vez mais

qualitativas, significativas, amparadas de sentidos e práticas sociais, preparando os estudantes integralmente para os desafios da vida moderna, ou

seja, para a complexidade do mundo atual.

Assim, o Projeto #102Inova, organizou-se diante três vertentes norteadoras e inovadoras que contemplam o protagonismo dos estudantes.

São elas:
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● As relações humanas;

● Os espaços físicos;

● As práticas pedagógicas.

Ambas vertentes estão articuladas e perpassam todas as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola, embasadas aos Pressupostos Teóricos

do Currículo em Movimento ,ou seja: as Teorias Críticas e Pós-Críticas, a concepção de Educação Integral, a Pedagogia Histórico-Crítica, a Psicologia

Histórico-Cultural, os eixos transversais (Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e a Cidadania e Educação em e para os

Direitos Humanos), o Currículo Integrado e a Avaliação para as Aprendizagens (Formativa).
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Os eixos norteadores para o desenvolvimento do Projeto #102Inova convergem com a função social da nossa escola, ou

seja, deixa explicito que o processo educativo vai além da simples transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados pela
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humanidade, pois perpassam a elaboração de planejamentos, as propostas e os projetos interdisciplinares que contemplem as

práticas sociais da comunidade escolar.

A vertente da inovação das práticas pedagógicas perpassa a inovação dos espaços físicos e das relações humanas na

perspectiva da educação integral, inclusive quanto a ampliação dos tempos, espaços e oportunidades educacionais, conforme

apresentado no caderno dos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento.

O CEF 102 Norte de ensino buscou organizar o trabalho pedagógico amparado por intencionalidades educativas que

perpassem os diversos contextos e especificidades apresentados pelos educandos e pela comunidade, observando o diagnóstico da

realidade escolar, inclusive no contexto do ensino remoto e no retorno as atividades 100% presenciais.

Vale salientar que o CEF 102 Norte, em parceria com a comunidade escolar e tendo o estudante enquanto protagonista do

processo de ensino e aprendizagem, buscou proporcionar a vivência de experiências diversificadas que contemplem o

desenvolvimento integral dos educandos, considerando as múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais,

psicológicas, emocionais, físicas, entre tantas outras mais.

O projeto também perpassará, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº9394/96),

os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e

de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, auxiliando os estudantes

quanto à construção de novas aprendizagens e contribuindo para a sua formação não apenas para o exercício da cidadania, mas

para a vida.

Conforme o artigo publicado na coluna, o Futuro se aprende, intitulado como “Menos rankings, mais pertencimento - outro

discurso para a educação pública” é urgente mudar o discurso da escola pública como o lugar que só oferece e mede o básico,

ou transformamos a escola pública em um lugar diferente, ou ela vai continuar a produzir evasão e exclusão em massa, e o

Brasil continuará um país tragicamente desigual.
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Assim, o projeto norteador #102Inova, contemplou a construção da criatividade, do protagonismo estudantil, do acolhimento

e das aprendizagens significativas de maneira democrática e integrada a realidade dos estudantes por meio do acesso as

metodologias ativas as quais foram exercidas de modo interdisciplinar e complementar nos projetos apresentados a seguir.

AÇÕES e PROJETOS– 2021

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre

Agenda 2030:

ODS 3 (Saúde e Bem-Estar)

Agenda 2030:

ODS 10 (Redução das

desigualdades) e 16 (Paz,

justiça e instituições

eficazes)

Agenda 2030:

ODS 12 (Consumo e

produção responsáveis) e a

ODS 13 (Ação contra a

mudança global do clima)

Agenda 2030:

ODS 10 (Redução das

desigualdades) e 16

(Paz, justiça e

instituições eficazes)

Preconceito racial:
compreender para
superar;

Preconceito racial:
compreender para
superar;

PROJETOS COMPLEMENTARES CONTEMPLADOS NO DECORRER DO PERÍODO LETIVO

● Escola de pais: palestras e formações para as famílias dos estudantes;

● Educação financeira;

● Programa Hope de habilidades socioemocionais;

● Projeto Conexão Científica;
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● Projeto Assembleia: a 102 que queremos;

● Projeto Horto-Escolar;

Justificativa

O Projeto #102Inova surgiu em prol do atendimento das demandas apresentadas pela comunidade escolar, após a análise do diagnóstico

da realidade da comunidade escolar, ou seja, da construção de uma educação de qualidade amparada  no desenvolvimento de aprendizagens cada

vez mais significativas, articuladas e contextualizadas permeadas pelas  relações humanas presentes nos diversos espaços físicos e pelas práticas

pedagógicas desenvolvidas durante o processo educativo.

Assim, com a finalidade de dialogar com a realidade dos estudantes, o projeto #102 Inova  tem a educação integral como concepção e

como fundamentos teórico-metodológicos a Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica, na perspectiva  de compreender a realidade

social dos estudantes para propor ações interventivas respaldadas nas relações humanas, na ressignificação dos espaços físicos e das práticas

pedagógicas sociais permeadas pelos saberes, pelas experiências e pelos interesses dos estudantes.

Dessa forma, o Projeto #102Inova proporcionou acesso as contradições sociais existentes nos diversos contextos estudantis, a

materialização de ações pedagógicas interventivas, a identificação e a superação das situações geradoras do fracasso escolar.

Ao estabelecer seus objetivos e ações, deve considerar as diversas realidades nas quais seus estudantes estão inseridos e propor

estratégias didático-pedagógicas para promover as aprendizagens que objetiva ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais.
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Objetivo Geral:

Subsidiar a organização do trabalho pedagógico da unidade escolar, desde a elaboração da Proposta Pedagógica por meio da construção de

um processo educativo participativo e democrático de decisões, como uma ferramenta singular em prol do desenvolvimento integral dos

estudantes para o desenvolvimento de ações pedagógicas cada vez mais qualitativas, permeadas por aprendizagens significativas, articuladas e

contextualizadas às práticas sociais dos estudantes.

Objetivos Específicos:

● Desenvolver aprendizagens cada vez mais significativas, articuladas, contextualizadas e interdisciplinares voltadas as

demandas e necessidades apresentadas pelos estudantes dos Anos Finais do Cef 102 Norte;

● Minimizar os índices de evasão e abandono escolar dos estudantes diante as dificuldades vivenciadas em meio ao contexto

pandêmico;

● Ampliar os espaços, os tempos e as oportunidades educacionais dos estudantes em prol do desenvolvimento integral em suas

múltiplas dimensões;

● Promover situações de aprendizagens diversificadas permeadas pelas interações sociais;

● Desenvolver à escuta ativa, considerando a importância da participação da comunidade escolar na organização do trabalho

pedagógico desenvolvido pela escola;

● Construir práticas educativas  voltadas as demandas e necessidades apresentadas pelos estudantes;
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● Realizar avaliações diagnósticas das aprendizagens na perspectiva formativa, da progressão continuada e dos  ciclos;

● Propor intervenções didáticas ematendimento às necessidades de aprendizagem dos estudantes.

Estratégias:

As estratégias de ensino adotadas foram baseadas nas Metodologias Ativas e no Protagonismo Estudantil. Dentre elas:

● Construção de sequencias didáticas;
● Pesquisas;
● Palestras formativas;
● Apresentações de trabalhos pedagógicos;
● Atividades externas;
● Saraus;
● Pintura dos espaços físicos com a comunidade escolar;
● Construção de murais e painéis interativos e coletivos;
● Aprendizagem baseada em projetos (ABP)
● Aprendizagem baseada em problemas;
● Gamificação;
● Sala de aula invertida;
● Aprendizagem entre pares;
● Gincanas;

Recursos:
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● Os recursos utilizados foram baseados nas estratégias pedagógicas adotadas, inclusive no que tange ao uso dos Recursos Digitais

Educacionais, tais como: computadores, caixas de sons, softwares diversificados, ferramentas Google Classroom, Google Meet, entre

outros.

Etapas do desenvolvimento:

O Projeto #102Inova foi e será realizada no decorrer de todo o período letivo por meio de sequências didáticas e projetos associado, conforme inserido

no plano de ação apresentado no PPP da unidade escolar.  Tais serão contemplados realizada em parceria entre a equipe gestora, coordenadores pedagógicos,

professores e demais profissionais da educação, pais e responsáveis, tendo como protagonistas os estudantes.

Vale destacar que foram e serão realizados encontros pedagógicos entre os representantes dos setores envolvidos para alinhamentos didáticos internos.

Salienta-se que no cronograma de ações estão previstos: visitas as espaços pedagógicos interdisciplinares, a construção de materiais pedagógicos,

oficinas lúdicas de aprendizagens voltadas as diversas áreas do conhecimento e dos componentes curriculares, palestras, formações pedagógicas continuas, a

aplicação de questionários virtuais diagnósticos, entre outras ações.

Avaliação:

A avaliação será realizada no decorrer de todo o processo formativo voltado a organização do trabalho pedagógico das instituições de ensino voltadas ao

atendimento aos Anos Finais, com ênfase nas participações e construções realizadas pelos estudantes. Salienta-se que a avaliação ocorrerá durante o processo de

ensino e aprendizagem dos estudantes, ou seja, com o viés formativo, processual, contínuo, interdisciplinar e articulado a realidade e as demandas apresentadas

pela comunidade escolar, as práticas sociais, entre outros.
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Dificuldades, desafios e sucessos:

● Contato com as famílias e os estudantes;

● Participação dos estudantes nas atividades organizadas via plataforma Google e materiais impressos;

● Dificuldades de aprendizagens dos estudantes durante o contexto do ensino remoto;

Referências bibliográficas:

● DISTRITO FEDERAL. Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Públicas do Distrito Federal. Instrumento que
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CEF 102 NORTE

PROJETO COMVIVA

Tema: Projeto ComViva

Público-alvo: Toda a comunidade escolar

Justificativa: O compromisso de oportunizar uma educação de qualidade, exige que a escola reflita de forma crítica sobre a realidade social para

contribuir de forma significativa para a resolução de problemas de relacionamentos do cotidiano. Se faz necessário assim promover ações

pedagógicas de enfrentamento aos problemas no âmbito do desrespeito aos direitos humanos e que afetam uma boa convivência e também ações

que oportunizem o protagonismo e o empoderamento dos educandos, valorizando saberes em um espaço favorável à criatividade, manifestações

culturais, liberdade de expressão.

“Evidencia-se que a escola é um espaço privilegiado para a construção da cidadania, para um convívio respeitoso entre pessoas diversas em suas cores, etnias,

gêneros, orientação sexual, idades, condições socioeconômicas e religiosidades. Portanto, é capaz de contribuir para a garantia dos direitos humanos, no sentido de

evitar as manifestações da violência e fomentar a construção da cultura da paz. Nesse caminho, a escola deve ampliar o diálogo, o exercício da escuta e o

protagonismo estudantil, com o intuito de que cada um(a) se comprometa com sua atuação, sendo parte de um processo coletivo para o alcance de uma Cultura de

Paz.” (Caderno Convivência Escolar de Cultura de Paz. 2021.  p.09).

Além de desenvolver o cognitivo dos educandos, a unidade escolar também tem por objetivo promover a capacidade de reflexão sobre hábitos e

atitudes. Refletir sobre as ações realizadas e sobre as consequências de nossos atos também faz parte do cotidiano escolar, por isso, o Projeto

ComViva, tem o objetivo de resgatar em nossos alunos os valores e hábitos que contribuem para uma relação de convivência positiva e colaborativa

entre os pares no âmbito escolar.

Assim serão realizadas ações em conjunto, com o objetivo de envolver os alunos, professores, servidores, pais e comunidade em momentos e

eventos, nos quais cada um se conscientize da importância de vivermos numa sociedade em que reine a paz e a harmonia, melhorando as relações

sociais e diminuindo assim a violência escolar.

Na vida em sociedade, é importante saber conviver com as diferenças uns dos outros: de crença, etnia, cultura, posição social ou características

físicas e intelectuais e respeitá-las. É preciso estar atento sobre a importância do respeito às diferenças em todas as etapas do ensino. O acesso a
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um ambiente que estimula o respeito à diversidade ajuda a formar jovens mais responsáveis, mais educados e conscientes com relação à

convivência coletiva. Este projeto visa mostrar que o objetivo de educar, baseado em valores, significa levar o aluno a refletir sobre sua própria

conduta e a dos outros. Valores estes que precisam ser estimulados, tais como: diálogo, justiça, respeito mútuo, amizade, solidariedade, tolerância,

que o fará agir em prol do outro e do bem comum. Buscamos mostrar às crianças e aos adolescentes que é possível fazer amigos em seu local de

convivência por meio do respeito às diferenças.

Em seus escritos Vygotsky (apud LA TAILL,1992) defende a ideia de que toda a ação é motivada por interesses, necessidade, impulsos, afeto e

emoções. Sendo assim, considera-se a importância de fomentar no aluno o apreço pelas virtudes, pelas atitudes positivas, promovendo uma

edificação de valores que o levam a um comportamento ético e moral em relação ao outro, representando e defendendo os interesses coletivos e

que visem ao bem comum.

É importante destacar que todas as estratégias elencadas partem do pressuposto de que todo modelo de convivência é determinado por valores, formas de

organização, sistemas de relação, modo de resposta aos conflitos, normas para enfrentar a violência, maneira de expressar sentimentos, expectativas sociais e

educativas (JARES, 2002). Pressupõe-se, portanto, uma escola comprometida com uma forma de convivência que rejeite a violência e eduque para a paz,

desenvolvendo um planejamento consistente com ações cotidianas voltadas para três grandes categorias de conteúdos: Conteúdos de natureza humana: o direito à

vida e ao desejo de viver, à dignidade, à felicidade, à esperança... Conteúdos de relação: ternura, respeito, não-violência, aceitação da diversidade e rejeição a

qualquer forma de discriminação, solidariedade, igualdade... Conteúdos de cidadania: justiça social e desenvolvimento, laicismo, Estado de Direito, direitos

humanos... (JARES, 2002, p. 29) (Caderno Convivência Escolar de Cultura de Paz. 2021.  p.49).

Baseado na pedagogia de projetos, o ComViva foi criado de forma coletiva e democrática na Semana Pedagógica/2022 (definido como projeto

Macro), após serem evidenciados, pelos professores, os problemas do cotidiano escolar. Analisou-se também os dados da avaliação institucional

(2021/2022) para assim definirem os demais projetos (micros) e as suas respectivas ações para instaurar a cultura de paz no CEF 102 Norte. Ações

essas, sendo desenvolvidas durante todo o ano letivo e seguindo a seguinte sistemática: Intenção - Repetição - Reflexão - Mudança de

Comportamento.

A CNV (Comunicação Não Violenta Criada por Marshall Bertram Rosenberg e uma equipe internacional de colegas, que apoia o estabelecimento de

relações de parceria e cooperação, em que predomina comunicação eficaz e com empatia) contribui de forma significativa para a resolução de

problemas de relacionamentos do cotidiano. Propõe que o indivíduo analise a si próprio, para depois analisar o outro e suas atitudes e assim possa

identificar as necessidades de ambos, para então estabelecer uma comunicação mais empática e sucessivamente uma relação mais confiável e

honesta. Marshall parte do pressuposto de que a natureza humana é compassiva e estimula então uma retomada de consciência individual, para

258



que assim, haja mudanças nas formas de pensar e agir nas interações humanas e a comunicação se torne mais clara, verdadeira, assertiva,

respeitosa e construtiva para atender as necessidades do coletivo.

Assim, aliar a CNV ao projeto é uma busca de se oportunizar um desenvolvimento integral ao educando, em que a comunicação da comunidade

escolar pode se tornar mais efetiva e integrada, resultando num processo colaborativo e humanizado. Tornando a educação uma experiência de

sentido, aliada às necessidades individuais e também coletivas, em que atitudes e condutas são vistas como passíveis de mudanças através de

significâncias de vida e garantindo um clima de paz em todas as esferas do meio escolar.

O ideal da CNV é conseguir que nossas necessidades, desejos, anseios e esperanças não sejam satisfeitos à custa de outra pessoa. Um princípio-chave da Comunicação Não-Violenta

é a capacidade de se expressar sem usar julgamentos de “bom” ou “mau”, do que está certo ou errado. A ênfase é posta em expressar sentimentos e necessidades, em vez de críticas

ou juízos de valor. A Comunicação Não-Violenta enxerga uma continuidade entre as esferas pessoal, interpessoal e social e proporciona formas práticas de intervir nelas.(Caderno

Orientador - Convivência Escolar e Cultura de Paz p.57).

Objetivo geral: Conscientizar os alunos sobre a importância do “Bem Viver”, priorizando a formação de valores éticos para despertar o potencial de

humanização de forma responsável e crítica, buscando assim uma transformação social.

Objetivos específicos:

● Identificar focos que geram violência na escola.

● Oportunizar momentos e espaços de análise, e uma tríade ação-reflexão-crescimento.

● Buscar alternativas de uma cultura de paz, com ações transformadoras da realidade, acerca da situação vivenciada no dia-a-dia, propondo a

família, a comunidade escolar e a sociedade uma nova visão frente a violência.

● Trabalhar o afeto, empatia, gratidão, respeito, humildade, generosidade, paciência, diversidade, cidadania, amizade, honestidade,

solidariedade, compromisso dentre outras como ressignificação das atitudes.

● Trabalhar a não prática do bullying.

Metodologia: Baseando-se no Modelo do Manifesto Pela Paz (ONU/2000) foram definidas as temáticas do projeto por bimestre:
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1º Bimestre - Respeitar a vida (ansiedade, depressão, autoestima, capacitismo, valorização a vida);

2º Bimestre - Preservar o planeta (questões ambientais, sustentabilidade planetária e das relações);

3º Bimestre - Rejeitar a violência (racial, machismo, bullying, plano de convivência, homofobia);

4º Bimestre - Ser generoso. Ouvir para compreender (Comunicação Não Violenta, ações positivas).

A cada bimestre os professores se juntarão em duplas ou em trios, inserindo as temáticas transversalmente no trabalho pedagógico e destinando

2,0 pontos de suas disciplinas para avaliação das atividades.

Avaliação: Será feita ao longo do processo, levando-se em consideração os questionamentos e experiências dos alunos e professores, o que

entenderam sobre a etapa do projeto e as mudanças de comportamento em sala.
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PROJETO GUARDIÕES DA 102

INTRODUÇÃO

O Projeto “Guardiões da 102” é um plano de conservação que visa conscientizar os estudantes para a real necessidade de se preservar o meio ambiente e o

patrimônio desta Unidade Escolar contribuindo para o desenvolvimento de uma escola limpa, bem conservada e equipada, com espaços adequados, equipe

comprometida e comunidade atuante em seu cotidiano.

JUSTIFICATIVA

A falta de cuidado com a conservação e preservação do Patrimônio Escolar é um problema recorrente no dia a dia de algumas Instituições

Públicas de Ensino no Brasil.

Trazer à discussão a falta de cuidado com o bem público, é um dos modos de conscientizar os estudantes sobre esta questão, levando-os a

mudanças de comportamento. Acreditamos que um trabalho realizado em parceria com os seguimentos da comunidade escolar sobre a

preservação, valorização e conscientização quanto a importância e o cuidado da mesma, trará resultados positivos melhorando assim não só o

espaço, mas o aprendizado e a qualidade de ensino.

OBJETIVO GERAL

Promover ações que levem à reflexão dos alunos, professores e funcionários sobre a importância de um ambiente limpo, conservado e organizado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Criar um novo olhar dos estudantes, professores e funcionários para com a escola, de forma que a conservação e a limpeza da mesma

passem a ser a regra e não a exceção;

Sensibilizar os alunos, professores e funcionários para que possam compreender a importância de um ambiente limpo, saudável e seus

benefícios;

Levar os alunos, professores e funcionários a perceberem que juntos poderão mudar a nossa realidade e a acreditar que tal mudança é

possível;

Estimular os estudantes a transformar nosso ambiente em um local mais agradável e compreender que é através da organização que

encontraremos soluções para os problemas ambientais locais;

Formar agentes multiplicadores para a limpeza e conservação de nossa escola;

Desenvolver no educando a consciência ambiental fazendo compreender que o ambiente escolar não é do diretor e nem do professor, mas sim

de si próprio;

Trabalhar a concepção de que a conservação do Patrimônio Público é um dever de todos;

Criar senso de responsabilidade pela boa higiene, limpeza e organização do espaço escolar (salas, banheiro, pátio)

METODOLOGIA

O presente projeto, desenvolver-se-á em várias etapas:
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1. Rodas de conversa e palestras sobre a Conservação e Preservação do Ambiente Escolar, onde os estudantes participam reconhecendo e

pontuando os problemas com a falta de cuidado nos diversos espaços da escola;

2. Sugestão das ações para minimizar ou sanar os problemas, dentre elas: a forma de utilização dos banheiros, dos utensílios do lanche e da sala

de aula como um todo.;

3. Concurso de desenho para criar a mascote da escola, onde todos puderam votar entre os 40 desenhos criados.

4. Elaboração de um documento de comprometimento com Ações de Conservação do Patrimônio da 102 Norte;

5. Início da implementação das Ações de Conservação: apoio dos Guardiões do Dia (estudantes escolhidos por dia pela ordem de chamada de

cada turma), cuja missão é de orientar e fiscalizar o cumprimento do acordo assinado. Cada dia, dois estudantes de cada turma utilizarão o

crachá do “Guardião do Dia”, a fim de ajudarem a turma a manter a sala limpa e organizada até o final do turno. Ao final de cada turno, a

direção juntamente com os servidores que limpam as salas, pontua cada sala de aula de acordo com a limpeza e arrumação: sala limpa ganha

100 pontos e organizada nas fileiras ganha mais 100 pontos, podendo cada turma ganhar 200 pontos por dia;

6. A fim de incentivar a participação no projeto, cada série/ano que tiver o melhor desempenho ganhará um passeio especial.

RECURSOS HUMANOS

Fazem parte do projeto o corpo discente, docente e os funcionários da escola.

AVALIAÇÃO

Como se trata de um projeto com ações práticas vivenciadas no dia a dia, a gestão juntamente com os funcionários da escola, farão o acompanhamento e

avaliação das mudanças ocorridas. Os professores também poderão contribuir para observação e avaliação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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1- INTRODUÇÃO

A Pedagogia Histórico-Crítica estimula os educadores a assumirem um grande desafio, que é de aliarem os conteúdos à prática social dos
educandos, no empenho de colocar a educação a serviço da transformação das relações socias. Partindo desse princípio, o Serviço de Orientação
Educacional (SOE) do Centro de ensino fundamental 102 Norte propõe o "Pra Melhorar", projeto com foco nos temas: respeito às diferenças,
qualidade de vida, protagonismo juvenil, cultura de paz e alegria, através de um formato artístico, lúdico, prazeroso e na linguagem dos alunos.

O SOE propõe um espaço de escuta e acolhimento sobre questões emocionais, visando promover ações de saúde e experiências culturais,
através dos objetivos da Orientação Educacional para fomentar o convívio social e o desenvolvimento integral do educando.

2- OBJETIVOS
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• Identificar e acolher as demandas relativas à saúde emocional dos alunos (Acolher pra melhorar);

• Oportunizar espaço de escuta e realizar rodas de conversa sobre cultura de paz, comunicação não violenta, hábitos de estudos (Conversar

pra melhorar);

• Estimular um senso de pertencimento e identificação por parte dos alunos (Empoderar pra melhorar);

• Promover experiências culturais visando o protagonismo juvenil (Sarau pra melhorar - Convidados - Debate);

• Ampliar a autonomia do aluno na construção de apresentações artísticas, no contexto das habilidades, atitudes e competências (Sarau pra

melhorar - Apresentação dos alunos, professores e funcionário das escola para os colegas);

3- JUSTIFICATIVA

Segundo Mansfield e Busse (1981) criatividade é um conceito relativo, salientando que os produtos são considerados criativos somente em
relação a outros em um determinado momento da história. Entretanto, pode-se notar que uma das principais dimensões presentes nas mais
diversas definições de criatividade propostas até o momento diz respeito ao fato de que a criatividade implica emergência de um produto novo,
seja uma ideia ou invenção original, ou seja da reelaboração e aperfeiçoamento de produtos ou ideias já existentes. Também presente em muitas
das definições propostas é o fator relevância, ou seja, não basta que a resposta seja nova, é também necessário que ela seja apropriada a uma dada
situação.

Existem também aqueles que acreditam ser a criatividade um dom divino ou um lampejo de inspiração, que favorece apenas a um grupo seleto
de sujeitos, nada se podendo fazer no sentido de ensiná-la ou implementá-la no indivíduo. Maslow(1968) se contrapõe a essa ideia, uma vez que
adota o seguinte ponto de vista: “A criatividade necessita não apenas de iluminação e de inspiração; ela necessita também de muito trabalho,
treino prolongado, atitude criativa, padrões perfeccionistas.”

Para ajudar-nos a definir um sujeito criativo, Mackinnin (1965, 1967, 1975) observou os seguintes traços de personalidade:

• Intuição;
• Flexibilidade cognitiva, que permite ao indivíduo atacar um problema com uma variedade de técnicas e a partir de uma variedade de

ângulos, quando um determinado método ou enfoque se mostra inadequado;

• Percepção de si mesmo como uma pessoa responsável;
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• Persistência e dedicação ao trabalho;

• Pensamento independente;

• Menor interesse em pequenos detalhes e maior nos significados e implicações dos fatos;

• Maior tolerância à ambiguidade;

• Espontaneidade;

• Maior abertura às experiências;

• Interesses não-convencionais.

Às vezes alguns alunos são punidos por não se interessarem por atividades e/ou projetos propostos pela escola. O projeto "Pra Melhorar"
visa estimular o interesse e a criatividade de crianças e adolescentes com dificuldades emocionais e de comportamento, ansiedade, insegurança,
baixa autoestima e depressão. Pra Melhorar teve como inspiração a música da cantora e compositora Marisa Monte e assim como sugere a letra
busca positividade, mesmo com as dificuldades ver a beleza da vida e cantar. Assim, o projeto pretende trazer ações práticas para melhorar a vida
do estudante dentro e fora da escola.

4- METODOLOGIA

O processo de implementação do projeto deve em primeiro plano analisar coletivamente a realidade dos alunos, utilizando instrumentos
como questionários, dados da escola que queremos e demandas dos anos anteriores. (Acolher pra Melhorar).

Durante todo o ano intervir e acompanhar os alunos que demonstram dificuldades emocionais e de comportamento: ansiedade,
hiperatividade, insegurança, baixa autoestima e depressão. (Conversar Pra Melhorar). Envolver a família também nesse processo, oportunizando o
espaço de escuta, como também rodas de conversas com orientações de profissionais nas áreas: saúde, bem estar, qualidade de vida e educação
(Conversar Pra Melhorar).

Promover rodas de conversa com os alunos sobre comunicação não violenta, bulling, cultura de paz, racismo, homofobia, valorização a vida,
hábitos de estudo, projeto de vida (Conversar Pra Melhorar).

Promover um saral cultural a cada semestre com apresentações artísticas e culturais dos alunos, professores e funcionários (Sarau pra
melhorar)
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1° semestre: Temática Oriental - benefícios das lutas, meditação, respiração consciente... Convidados: Professor e alunos das artes maciais,
monge budista, terapeutas...

2° semestre: Temática Africana - benefícios da dança, canto, capoeira... Convidados capoeirista, grupo de dança afro, representantes de religiões
de matriz africana (consciência e orgulho negro)... (Saral pra melhorar)

5- CRONOGRAMA
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Brasília, maio de 2022

Introdução
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Vivemos o mundo da informação. Ela está por todos os lados, ao vivo, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. Provavelmente,

seria esse o paraíso imaginado por Gutemberg, Newton ou Leonardo da Vinci: o conhecimento, outrora restrito a uns poucos privilegiados,

potencialmente disponível para cada mortal sobre a terra. Até o início do século XXI, essa parecia uma previsão realista e muitos até hoje parecem se

esforçar para enxergar a distante miragem da democratização do conhecimento, operada pelos bilhões de dispositivos que hoje conectam praticamente

todas as pessoas do planeta à rede mundial de computadores. Todavia, fica cada vez mais claro que a revolução digital não só falhou em democratizar o

conhecimento como, no mínimo, permitiu em nossos dias o advento de uma verdadeira crise do conhecimento e, por que não dizer, de uma grave crise

da civilização e da formação humana.

Como ninguém acreditaria 20 anos atrás, o retrocesso civilizatório que experienciamos atualmente é tão profundo que tornou possível o

florescimento, por exemplo, de movimentos como o terraplanismo e a luta contra as vacinas, esta última resultando na morte de milhões de pessoas na

pandemia que se arrasta desde 2020. Sobretudo na última década, o acesso ao conhecimento não só não demonstrou o crescimento esperado, como

sofreu um duro golpe, potencializado justamente pela velocidade e eficiência da comunicação digital. A esse respeito, o registro do historiador Yuval

Noah Harari é esclarecedor:

“No século XXI, estamos inundados por enormes quantidades de informações, e nem mesmo os censores tentam bloqueá-la. Em vez disso,

estão ocupados disseminando informações falsas ou nos distraindo com irrelevâncias”. (HARARI, 2018, p. 323).

Em robusta investigação sobre os efeitos da revolução digital na população em idade escolar, o neurocientista Michel Desmurget é enfático, numa

declaração na qual se faz acompanhar de outros de seus pares: “O problema é tão profundo que chega às raias de uma ‘ameaça à democracia’”

(DESMURGET, 2021, p. 25).

É nesse cenário que sucessivas pesquisas têm traçado um sombrio panorama da leitura no Brasil. Apenas para ilustrar, em maio de 2022, a

imprensa nacional repassou dados do Censo Escolar, divulgado pelo Ministério da Educação, mostrando que, no Ensino Fundamental das redes pública e

particular, 54% dos estudantes do 5° ano não tinham habilidades básicas de leitura, como reconhecer personagens de uma história (Jornal Nacional,

2022a). Já no Ensino Médio, apenas metade dos estudantes conseguem diferenciar, na leitura, fatos de opiniões (Jornal Nacional, 2022b).
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A primeira crise aqui identificada, a do conhecimento, provavelmente encontra suas raízes na crise da leitura, representada nos dados acima.

É evidente que as instituições de ensino precisam tomar medidas para fazer frente a essa gravíssima situação, sob pena de perderem a sua própria razão

de ser e mesmo o seu espaço na vida nacional. Afinal, para que serve uma escola que não ensina, num mundo em que o conhecimento tem a mesma

importância que as teorias conspiratórias mais toscas e mesmo inesperadas?

Fundamentação

Desde os primórdios da educação formal, na antiguidade grega, até meados do século XX, a literatura tem sido elemento central na formação

escolar da pessoa. Segundo Regina Zilberman,

O livro didático constitui um dos gêneros literários mais antigos do Ocidente. Se as primeiras manifestações artísticas expressas

pela palavra remontam aos versos de Homero e Hesíodo (Séc. VIII a.C.), responsáveis respectivamente por epopeias como a Ilíada

e a Teogonia, datadas dos séculos VIII e VII a.C., já no século IV a.C. apareceu a Retórica para Alexandre, ‘considerada

provavelmente um livro didático mais típico [que o de Aristóteles]’ dessa época, redigido, segundo se especula, por Anaxímenes

de Lampsaco (século IV a.C.) (Zilberman, 2012, p 169-170).

Explicitando a indissociabilidade entre essas obras didáticas da antiguidade e a literatura, Zilberman reforça:

Por mais de 20 séculos, o livro com que lidavam os estudantes privilegiavam o estudo da linguagem verbal. A retórica e a

gramática originalmente incluíam o conhecimento da tradição literária – eis as disciplinas fundamentais, ao lado da matemática

e, entre os gregos, da ginástica, que formavam o cidadão, cujas habilidades começavam pelo domínio da fala e da escrita. [...] Ao

final do processo, havia a literatura, ou a poesia, como era então denominada, porque a teoria da leitura em voga pressupunha o

aprendizado do alfabeto para alcançar sua expressão mais elevada – a que os artistas da palavra tinham utilizado. (Zilberman,

2012, p. 169-171).

A mesma realidade se estendeu por todo o Ocidente, chegando a Portugal e ao Brasil colonial: a educação era indissociável do ensino da

literatura. Em linhas gerais, esse padrão se estendeu aqui até meados do século XX, quando a segregação social e a precarização do ensino foi removendo

a literatura da educação básica da maior parte da população escolar, reservando-se apenas aos estamentos mais economicamente privilegiados do país.
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Como diz a própria autora, a partir de então, “a literatura fica de fora da escola, repetindo-se nesse jogo de empurra, o processo de sua elitização” (id.,

ibi., p. 186).

É só a partir dos anos 1970 que, segundo a autora, passa a existir no Brasil uma preocupação mais assemelhada à que temos hoje: a de formar

leitores a partir de uma visão democrática e inclusiva, que abarca toda a clientela da educação básica. Não é esta, entretanto, a preocupação que

predomina ainda hoje no ambiente da educação pública básica brasileira, permanecendo a maior parte da população quase completamente afastada do

mundo dos livros. Como assevera a autora,

Até um certo período da história do Ocidente, ele [leitor] era formado para a literatura; hoje ele é alfabetizado e preparado para

entender textos, ainda orais ou já na forma escrita, como querem os PCN, em que se educa para ler, não para a literatura. Assim,

nem sempre a literatura se apresentou no horizonte do estudante, porque, de um lado, continua ainda sacralizada pelas

instituições que a difundem, de outro, dilui-se no conceito vago de texto ou discurso (id., ibi., p. 194-195).

Mesmo no ensino secundário, com alunos maiores, que estudam para vestibulares que cobram literatura, a leitura literária é desestimulada, pela

forma superficial, e pela abordagem de características e elementos que não exigem o contato com a obra, mas apenas o conhecimento de estruturas,

temas e características predominantes em autores e escolas literárias: “uma chave de convenções a ser dominada por meio da memorização”. (id., ibi., p.

210). Ao não requerer nem estimular a leitura das obras, essa abordagem da literatura descarta seu papel mais essencial, já que

No paradigma da formação do leitor, é consensual que a literatura vale pelo seu caráter formativo, sendo essa a razão de seu

papel destacado na descola e na sociedade em geral. [...] Assim como não são poucos os que argumentam que o texto literário é

veículo preferencial para a formação do cidadão, sendo esse o papel maior da literatura no ambiente escolar. Entretanto, para o

paradigma da formação do leitor, [...] o valor da literatura vai bem além do pragmatismo pedagógico que lhe é inerente. Dessa

forma, a literatura precisa se fazer presente na escola por duas grandes razões interligadas entre si. A primeira delas é que por

meio da literatura, o aluno se desenvolve como indivíduo, ou seja, a leitura dos textos literários oferece ao leitor conhecimentos e

experiências que ampliam e aprofundam a sua compreensão do viver, que o ajudam a entender melhor o seu mundo e a si

mesmo. (COSSON, 2021, p. 132-133).

Esses efeitos não se limitam às crianças, mas estendem-se também aos adolescentes e aos adultos. Mas, para além do já exposto, a literatura tem outra

função essencial para a formação do estudante e do ser humano: ela funciona como a melhor forma de acessar o mundo do conhecimento acessível

apenas mediante a leitura. Nas palavras de Armindo Teixeira de Mesquita,
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Se a leitura é o poderoso instrumento que nos abre as portas do conhecimento, a literatura é a chave mágica que nos abre a porta

da entrada principal que dá acesso ao mundo da leitura e a tudo que esta pode proporcionar. E isto é tanto mais verdadeiro

quanto mais jovem for o nosso leitor. (MESQUITA, 2011).

Num mundo cada vez mais carente da eficiência na leitura dos livros e da vida, está mais que demonstrada a importância central do ensino e do

trabalho com a literatura, especialmente quando pensamos no âmbito da escola.

No mesmo sentido, referindo-se mais especificamente ao uso escolar da literatura produzida para crianças, a qual designa pela expressão

“Literatura infantil”, lemos na lição de Gregorin Filho:

Trabalhar com literatura infantil em sala de aula é criar condições para que se formem leitores de arte, leitores do mundo, leitores

plurais. Muito mais do que simples atividades inseridas em propostas de conteúdos curriculares, oferecer e discutir literatura em

sala de aula é poder formar leitores, é ampliar a competência de ver o mundo e dialogar com a sociedade (Gregorin Filho, 2009, p.

77-78).

Pensando também no público juvenil, embora quase todas as observações aplicáveis à literatura infantil sejam transferíveis a leitores

adolescentes e jovens, Teresa Colomer sustenta a importância do conteúdo artístico da obra a ser disponibilizada a essa audiência:

A literatura para crianças e jovens deve ser, e ser vista, como e as principais funções desse texto devem se resumir a três: 1. Iniciar

o acesso ao imaginário compartilhado por uma determinada sociedade.

2. Desenvolver o domínio da linguagem através das formas narrativas, poéticas e dramáticas do discurso literário. 3. Oferecer uma

representação particular do mundo que sirva como instrumento particular de socialização das novas gerações. (COLOMER, 2017,

p. 19-20).

Na mesma linha, em sua abordagem da literatura para adolescentes e jovens, Gregorin Filho, ressalta a importância da atualidade da obra

literária a ser disponibilizada ao leitor. Para ele, no entanto, atualidade não está ligada ao tempo em que foi publicada uma obra, mas com sua capacidade
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de falar com o leitor de uma forma que faça sentido para ele, uma vez que muitos textos, conseguem atravessar várias gerações, mantendo o mesmo

vigor literário:

quando uma obra transcende as fronteiras da cultura na qual foi percebida e atravessa várias épocas mantendo a atualidade, quer

em sua temática, quer como produto artístico cuja matéria é a palavra, representando valores e toda a complexidade de relações

subjacentes às mais diversas sociedades, ela passa a ser tomada como um clássico, e é fundamental que seja lida, tanto por

adultos como por jovens. Desse modo, a escola, como transmissora de cultura que é, deve incentivar a leitura dessas obras,

mostrando aos jovens que a compreensão delas é o exercício da compreensão de si mesmos como indivíduos históricos (Gregorin

Filho, 2011, p. 61-62).

Não bastassem as revelações do campo pedagógico e dos estudos literários a demonstrar fartamente a imprescindibilidade da literatura para a

formação humana, e principalmente do jovem, as recentes descobertas da neurociência têm mostrado outros efeitos muito importantes da prática da

leitura literária sobre o próprio aspecto físico do leitor, mais especificamente, sobre o cérebro dos leitores, sobre suas estruturas cerebrais, como mostra

uma reportagem da BBC News Mundo:

A pesquisa da neurocientista Maryanne Wolf aponta que "não há nada menos natural do que ler" para os seres humanos — mas

isso não é de forma alguma ruim. "A alfabetização é uma das maiores invenções da espécie humana", diz a especialista americana.

Além de útil, é tão poderosa que transforma nossas mentes: "Ler literalmente muda o cérebro", diz ela. (BBC News Mundo, 2021).

Enquanto cita trabalhos de pesquisadores de algumas das maiores instituições científicas do mundo, a reportagem segue mostrando que os maiores

benefícios da leitura não são verificados quando lemos superficialmente, como ocorre, por exemplo, nas redes sociais, mas ocorrem quando lemos livros

inteiros, no que os pesquisadores denominam “leitura profunda” (BBC News Mundo, 2021). Noutro momento a reportagem aponta para benefícios

desejáveis e eventualmente já conhecidos de todo mundo que hoje pensa sobre literatura na educação:
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A leitura traz três poderes mágicos: criatividade, inteligência e empatia", pontua Cressida Cowell, escritora de literatura infantil e

autora da série Como Treinar Seu Dragão. “Ler por prazer é um dos fatores-chave para o sucesso financeiro de uma criança na vida

adulta. É mais provável que ela não acabe na prisão, que vote, que tenha casa própria”. (id., ibid.).

É certo que a leitura literária constitui um hábito urgente para qualquer pessoa, especialmente para a pessoa em formação. Como lugar por

excelência de construção formação do cidadão, a escola tem o dever de usar todos os seus recursos para promover a formação literária de sua

comunidade. Braço do poder público na prestação do serviço de educação, compete à instituição escolar, nos limites de suas forças, romper com a crise

da leitura e contribuir decisivamente para inserir nossa comunidade, especialmente nossos estudantes, no maravilhoso, rico e infelizmente exclusivo

universo da literatura.

Vivemos tempos estranhos. Além do choque civilizacional e da crise de humanidade evidenciada pela eclosão de uma guerra no centro da

Europa, atravessamos crises sociais, econômicas, e sanitárias e essas crises estão diretamente ligadas à crise do conhecimento e à crise da leitura. Como

escola, precisamos assumir as responsabilidades que nos cabem no enfrentamento a esse momento particularmente embaraçador da história humana.

Precisamos agir para contribuir com a melhoria de nossa comunidade e de nosso país. É trilhando esse caminho que apresentamos a nossa comunidade o

presente projeto, acreditando tratar-se de um importante passo em direção à construção de leitores capazes de se beneficiar de todo o potencial que há

em cada um, nos livros e no mundo da leitura.

Público-Alvo

O projeto tem como destinatários toda a comunidade do CEF 102 Norte, com ênfase no grupo de estudantes da escola (de 11 a 16 anos).

Período de Realização
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Segundo semestre de 2022.

Objetivo Geral

Introduzir os estudantes, de forma plena e definitiva, no mundo da leitura, através da leitura literária.

Objetivos Específicos

● Debater com todos os segmentos da comunidade sobre a centralidade da literatura no ensino escolar;

● Publicar e lançar uma coletânea de textos literários para uso da comunidade escolar, no âmbito do projeto;

● Adquirir livros para serem trabalhados com os estudantes, especialmente livros de temática ou origem africana e indígena;

● Realizar eventos públicos de promoção da leitura e da escrita, especialmente de textos literários;

● Oportunizar aos estudantes de nossa escola o contato com escritores profissionais;

● Promover a prática e o compartilhamento de experiências leituras individuais e oletivas, no espaço escolar e no ambiente familiar;

● Fomentar práticas de criação literária e interações diversas com obras literárias, como reescrita, representação teatral, leitura pública e ilustração

de obras literárias, entre outras;

● Realizar momentos de leitura coletiva e individual em sala de aula.

Balizas metodológicas

O presente projeto, executado por muitas mãos, devendo ser pactuado em cada etapa de sua aplicação, especialmente com os professores da instituição, não pretende

aqui descrever ou definir de forma peremptória. Ao contrário, sua apresentação à comunidade escolar será um ponto de partida, rumo ao que ele será em termos de

desenvolvimento e realização. Aqui, cabe-nos apenas estabelecer algumas ideias balizadoras que são muito mais sugestões que regras a ser seguidas. E aqui fica

assentado que o presente projeto pretende ser realizado coletiva e democraticamente, ouvindo o máximo de atores componentes da comunidade escolar.

O presente documento deverá:

● Ser apresentado pela gestão aos docentes da escola, quando serão colhidas todas as sugestões possíveis para sua execução;
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● incluir todos os professores da escola;

● propiciar momentos de reflexão, debate, fruição e produção artística;

● incluir ações em todas as disciplinas ou ser realizado, tanto quanto possível, em eventos nos quais toda a comunidade escolar possa participar

simultaneamente;

● após debatido pelos professores e, incorporadas as colaborações, ser apresentado a toda a comunidade escolar, inclusive aos pais, quando será

debatido com todos, incorporando ao máximo possível as colaborações;

● contemplar um evento geral de abertura, incluindo o lançamento oficial das coletâneas literárias do projeto, se possível, com a participação de

convidados, especialmente pessoas que trabalhem com literatura para crianças ou adolescentes, e mais especialmente de autores que

colaboraram com a produção da coletânea;

● ser centrado na máxima exposição dos alunos aos textos literários e, posteriormente, na produção artística a partir desses textos;

● incluir momentos de interação com o texto literário a serem realizados pelos alunos, com suas famílias;

● Organizar ao menos um evento geral intermediário;

● Ser finalizado no quarto bimestre do ano em que se iniciar, com um evento coletivo que dialogue com o de sua abertura e com os intermediários.

Recursos Humanos

Equipe gestora, professores, demais servidores e estudantes de nossa escola.
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Justificativa

Na atualidade, o brasileiro dispõe de poucas oportunidades para desfrutar de uma atividade física e de várias das nossas manifestações
culturais por uma série de razões: tempo, dinheiro, emocional, etc.

Neste sentido, a oferta da capoeira como opção educacional, cultural e desportiva em várias instituições (comerciais, escolares, militares),
principalmente sob a visão da saúde e da qualidade de vida, contribuirá na vida de cada indivíduo sob a ótica da ciência do movimento humano.

A capoeira é arte-luta que comunga perfeitamente com as necessidades do corpo e da mente do brasileiro, porque a técnica de seus
exercícios é o reflexo de um ritmo gímnico que nasce espontaneamente de dentro para fora, marcando a cadência de cada movimento. A
polirritmia é formada pela instrumentação musical, pelo cântico, pelas palmas e pelos valores correlatos, fator que, mediante o processo catártico,
livra o indivíduo de obstáculos internos no plano fisiológico e psicológico.

A capoeira tem embutida em si a gestualidade, o simbolismo, as intenções, as configurações e as operações, que nos fazem asseverar
ser ela um manifesto integrante de alento à alma do povo brasileiro que em determinado momento da história o Estado negou-lhe o direito.

Segundo Piaget, quanto mais complexa a interação organismo-meio, mais inteligente torna-se o homem. Desta forma, o presente Projeto
participará na construção da oferta de cultura, com mais atratividade na educação corporal e identificada com a alma brasileira. Além da capoeira,
outras manifestações populares estarão correlatas à atividade, tais como o maculelê e o samba de roda. Segundo Inezil Penna Marinho, autor do
livro “A ginástica brasileira”, editado em 1982, “O folclore é o alimento da alma popular. É, portanto, preciso que aquele não falte para que esta
alma não feneça”.
Do grupo de capoeira Beribazu

O Grupo de Capoeira Beribazu, foi fundado pelo Mestre Zulu, em 11 de Agosto de 1972, no Distrito Federal. Atualmente possui
representações na Itália, Polônia, Espanha, Austrália, Espanha, Argentina.

Canadá e em vários estados da federação.  Em sua trajetória histórica, o Grupo Beribazu sempre esteve vinculado às instituições
escolares, mantendo com elas uma estreita relação. Esta identidade com o universo escolar fez com que o grupo conquistasse grande prestígio e
reconhecimento no contexto da capoeira nacional.

O Grupo Beribazu tem como lema o binômio "Arte-Luta" e procura elaborar uma síntese que busca a superação da dicotomia Capoeira
Angola / Capoeira Regional, procurando difundir a capoeira da forma mais abrangente possível, através do resgate seletivo dos seus valores
histórico-culturais.

Por intermédio do estudo e da prática da capoeira o Grupo Beribazu tem como objetivo principal contribuir para a formação integral do ser
humano e concebe a capoeira como um instrumento relevante no processo de aprendizagem social e no exercício crítico da cidadania.

O Grupo Beribazu já realizou inúmeros eventos de âmbito nacional, regional e local, dentre eles, a "Grande Roda Brasileira de Capoeira",
que já foi realizada dezenove vezes, sem interrupção (1976-1994).

Os reconhecidos trabalhos de pesquisa, desenvolvidos por integrantes do Grupo Beribazu, evidenciam os princípios que norteiam as
metas do Grupo e o compromisso de seus líderes com a capoeira em geral. Dentre essas ações intelectuais destacam-se a tese de Mestrado do
Mestre Renato, intitulada: "Da Vadiação à Capoeira Regional: uma interpretação da modernização cultural no Brasil", a tese de mestrado do
Mestre Falcão, intitulada: "A Escolarização da Vadiação: a Capoeira na Fundação Educacional do Distrito Federal", a monografia do Mestre Fábio
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Loureiro, intitulada: "Capoeira na Educação Física Escolar: princípios estéticos da capoeira e a formação da consciência crítica" e a monografia do
Mestre Carlos, intitulada: Capoeira: a construção da diversidade".

O destaque do Grupo Beribazu tem se verificado também em competições oficiais de capoeira. Vários campeões em nível regional e
nacional vestem a camisa "Beribazu".

O Grupo Beribazu possui um quadro com dezenas de mestres e professores de capoeira. Atualmente o Grupo Beribazu é regido
juridicamente por um Estatuto que define seus objetivos e orienta suas ações. Cada núcleo do Grupo corresponde a uma Coordenadoria
Referencial. As deliberações são tomadas por uma Assembléia Referencial, formada pelos Mestres, Contramestres e Monitores. O Grupo possui
ainda um conjunto de normas de conduta que visam uma maior integração entre os seus componentes.

O crescimento e a disseminação da capoeira nos últimos anos têm exigido dos praticantes um compromisso concreto com a sua
valorização e é dentro dessa perspectiva que o Grupo Beribazu vem implementando suas metas.
Aprendizagem motora com o ensino da capoeira

A maioria das atividades motoras é desenvolvida desde a infância até a idade adulta, dependendo das oportunidades oferecidas, e a
capoeira propicia ou retoma esta possibilidade com atividades e com exercícios físicos básicos fundamentais, respeitados os limites de cada
praticante.

Vantagens fisiológicas da prática esportiva

● Melhor estabilidade articular;

● Aumento da taxa de hormônio de crescimento;

● Melhor utilização de insulina;

● Controle da obesidade;

● Aumento da força;

● Aumento da eficiência do sistema imunológico;

● Diminuição do estresse psicológico.

Desenvolvimento

A capoeira vem conquistando espaço em diversas instituições e academias, atuando formal e informalmente, fazendo inclusive parte de
currículos acadêmicos em universidades, seja em cursos de licenciatura em educação física ou como prática esportiva.

Segundo Apud Santos Dinello (1990), “para se obter uma educação adequada, o jovem deve valorizar as manifestações que traz consigo,
respeitar sua individualidade, sua própria cultura e sua maneira de expressar, dando-lhe oportunidade de brincar no seu espaço com criatividade”.
É com este pensamento que procuramos facilitar a expressão de cada um.
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Metodologia

É importante, sempre que possível, dar prioridade à descoberta orientada e à solução de problemas, a fim de alcançar os objetivos e a
aprendizagem de uma atividade que estimule a criatividade e a espontaneidade do praticante.

Quanto aos métodos de aprendizado, podemos nos basear em seis princípios, segundo Moston (1978): 1) Estilo de comando; 2) Estilo de
tarefa; 3) Estilo recíproco; 4) Programa individual; 5) Descoberta orientada; e 6) Solução de problemas.

Acerca da descoberta orientada, pretende-se conduzir o praticante a investigar, a comparar e a utilizar diferentes estratégias na busca de
soluções. Surge também como resultado de uma operação prévia o estímulo ou a dissonância cognitiva e, como conseqüência, a mediação
(investigação) e a resposta.

Plano de treinamento

Serão ministradas aulas com duração estipulada de 60 a 90 minutos, valorizando aspectos educacionais, culturais, musicais e folclóricos.
O praticante de capoeira necessita trajar o abadá (calça de malha branca) e a camisa, de preferência também branca.
É importante ressaltar que o conteúdo das aulas será baseado na metodologia prática e teórica. Portanto, na parte teórica envolver-se-ão

aspectos históricos, musicais e rituais da capoeira.
No decorrer do ano, serão promovidos eventos, tais como, batizados, graduações, confraternizações, além de oficinas de instrumentação

e de cânticos (ver anexos I e II). Nesse momento, estarão presentes vários mestres do grupo e convidados. Um programa específico sobre cada
evento será previamente entregue à Direção do estabelecimento.

Esta proposta se assemelha a diversas outras implantadas pelo Grupo Beribazu em instituições de ensino e corporações, dentre as quais
podemos destacar A Academia do Corpo de Bombeiros de Brasília, os Colégios Sagrada Família, Imaculada Conceição e Cor Jesus, bem assim a
Universidade de Brasília, a Universidade Católica de Brasília, o Centro Universitário de Brasília – Uniceub e entidades no exterior, como, University
of Bristol e a Universidade Autónoma de México.
Recursos materiais

A entidade se comprometerá em auxiliar com os seguintes recursos:

● Um espaço amplo para o desenvolvimento da atividade;

● Auxiliar no material gráfico para divulgação e confecção de apostilas, sempre que possível;

Recursos humanos
. Mestres de capoeira ou professores devidamente habilitados para tal.
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(Anexo II)
Oficinas de Instrumentação e Rodas de Capoeira

As Oficinas de Instrumentação têm por objetivo repassar conhecimentos que vão da música à dança, abrangendo informações de outras
manifestações culturais.

As rodas de capoeira sintetizam o encontro amistoso com o próximo, procurando a troca de experiências e a aplicação do
desenvolvimento individual, bem assim a necessidade de se exibir e de se satisfazer.
Oficinas de instrumentação:

● Concepção e confecção de instrumentos;

● Aulas de cantigas;

● Aulas de iniciação musical sobre toques e percussão.

● Aulas de Maculelê – Folguedo surgidos dos negros escravos males vindos da Costa da África para trabalhar junto ao ciclo da

cana-de-açúcar quando estes, valendo-se de pedaços de cana, entregava-se às confrontações de natureza lúdica;

● Samba de Roda – Folguedo da época da escravidão constituído de dança, passos muito requebro, umbigadas e cantorias.

Rodas de Capoeira

● Roda de intercâmbio – Atividade gesto-musicultural de capoeira que visa o entrosamento dos vários segmentos da comunidade

capoeirística, assim como a troca de conhecimentos e de experiências sócio-culturais;

● Roda de Batizado – Atividade gesto-musicultural de capoeira em que o iniciante joga uma única vez com um docente ou padrinho de

capoeira;

● Roda de Graduação - Atividade gesto-musicultural de capoeira em que os graduados jogam com capoeiristas de graduação equivalente

àquela que receberam.
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Executor do projeto

Professor João Victor (Eskilo)

Contato: 061 – 98300.6621

E-mail: joaovictor.eskilo@gmail.com

Responsável pelo projeto

Ygor Brito (Contramestre Piolho)

*Comunicólogo com especialidade em publicidade e propaganda e contramestre de Capoeira

Contato: 61 – 98425.0805

E-Mail:ygorbrito.alidf@gmail.com
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Projeto de reforço escolar
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Tema

Objetivos gerais

Este projeto objetiva realizar um trabalho de cunho social e pedagógico gratuito atendendo estudantes do sexto ano do ensino fundamental

de escolas públicas do Distrito Federal por meio de uma parceria firmada com o Colégio Galois, onde serão ministradas aulas de reforço escolar

utilizando mão de obra voluntária de estudantes do Galois, que acompanharão os alunos dessas escolas públicas ao longo do ano, suprindo

possíveis dificuldades e dúvidas em conteúdos das disciplinas Matemática e Língua Portuguesa.

Objetivos específicos

Cumprir o ide de Jesus por meio da Educação.

Auxiliar as escolas públicas parceiras a solucionar prováveis dificuldades de seus alunos, principalmente em virtude da pandemia.

Promover o crescimento cognitivo e socioemocional de todos os participantes desse projeto.

Promover a realização de ações sociais por meio dos estudantes do Colégio Galois, contribuindo para uma melhor formação de cidadãos

responsáveis. Tais ações cumprem um dos propósitos basilares dessa Escola e fazem parte dos principais critérios de seleção e recrutamento de

estudantes por parte de diversas universidades no exterior.

Oportunizar, em ambiente controlado, a convivência dos alunos do Colégio Galois com adolescentes que vivem em uma realidade

socioeconômica distinta.
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Justificativa

Considerando que as atividades do Colégio Galois estão baseadas em três pilares: cognitivo, formativo e espiritual, esse projeto nasceu de

uma forte inquietação gerada ao longo da pandemia ao ser constatado um grande desalento por parte de seus estudantes no enfrentamento da

atual crise. Se em uma escola de ponta, que oferece o que há de melhor a seus alunos, houve danos sem precedentes no processo educacional, o

que dizer sobre a triste realidade da maioria dos estudantes de escolas públicas de nossa cidade?

Metodologia

O projeto será executado nas dependências do Colégio Galois. Pretende-se dividir os alunos em até três salas, cada uma com no máximo

vinte e cinco alunos.

Apenas as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática serão contempladas por meio de aulas ministradas por alunos do Galois (monitores)

previamente selecionados e preparados por professores do Galois.

Os alunos voluntários serão divididos em três grupos: (pensar nos nomes em negrito)

✔ três “monitores regentes” por encontro: esses voluntários ministrarão as aulas teóricas;
✔ “monitores”: esses voluntários acompanharão os estudantes durante o estudo orientado, sanando suas dúvidas de

modo individualizado;
✔ “diáconos”: esses voluntários apoiaram o projeto em todas as demandas estruturais (disciplina, impressão e xérox das

listas de exercícios, controle dos corredores, preparo e distribuição do lanche, busca de patrocínio, divulgação em redes
sociais e afins...).

Os monitores serão treinados pelos professores Fausto e .......... .Já os diáconos serão chefiados pelo professor Yaron Segalovich.
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Os sábados letivos serão alternados nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática (isso dará um alívio aos professores que tocam o

projeto).

Recrutamento dos alunos de escolas públicas

O Colégio Galois firmará parceria com alguma(s) escola(s) pública(s) a fim de recrutar até 75 de seus alunos cursando o sexto ano do ensino

fundamental. Isso permitirá acompanhar a evolução desses estudantes em sua escola de origem, bem como incluir a direção dessa escola no

acompanhamento e responsabilização desses alunos. (Ver CEF 102 Asa Norte (Viviane))

O aluno e seu respectivo responsável legal deverão assinar um termo de compromisso elaborado pelo Colégio Galois (esse termo deve

contemplar uma autorização para pesquisa).

Recrutamento dos monitores do Galois

O projeto será amplamente divulgado no Colégio Galois (sala de aula, site do Galois, redes sociais...). O professor Fausto utilizará parte de

suas aulas para explicar o projeto e alistar os alunos interessados em participar. A partir daí, o professor reunirá com esses voluntários e selecionará

um grupo de professores, monitores e auxiliares.

Os professores ministrarão aulas teóricas, os monitores acompanharão os estudantes durante o estudo orientado e os auxiliares trabalharão

na equipe que dará todo suporte necessário (organização do lanche, controle disciplinar...)

As inscrições serão realizadas no apoio pedagógico.

Cada aluno voluntário e seu respectivo responsável legal deverão assinar um termo de compromisso elaborado pelo Colégio Galois.
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Orçamento

As principais despesas serão:

✔ utilização do espaço e estrutura do Colégio Galois;
✔ transporte e alimentação para os alunos das escolas públicas;
✔ remuneração dos professores envolvidos no projeto.

Avaliação

No início do projeto, os estudantes serão submetidos a uma avaliação diagnóstica que será realizada em sua própria escola. Os alunos

voluntários do Galois corrigirão essas avaliações e, a partir daí, serão levantadas as possíveis dúvidas e dificuldades dos alunos, o que auxiliará na

elaboração do material didático.

Ao término do primeiro semestre, os estudantes serão submetidos a uma avaliação que contemplará o conteúdo estudado.

No final do ano, os estudantes serão submetidos a outra avaliação que contemplará o conteúdo o mesmo conteúdo da avaliação diagnóstica

e no mesmo nível de dificuldade, a fim de aferir-se a evolução dos estudantes.

291



Cronograma

(Viviane, considerar apenas a data de início (26/3/2022) no cronograma a seguir)

1º semestre
Data Disciplina Atividade no Galois

26/3/2022 Avaliação diagnóstica Simulado
2/4/2022 Matemática Livre
9/4/2022 Português Livre

23/4/2022 Matemática Livre
30/4/2022 Português Simulado
7/5/2022 Matemática Livre

14/5/2022 Português Livre
21/5/2022 Matemática Simulois
28/5/2022 Português Simulado
4/6/2022 Matemática Livre

11/6/2022 Português Livre
18/6/2022 Matemática Livre
25/6/2022 Português Livre
2/7/2022 Avaliação Simulado
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2º semestre
Data Disciplina Atividade no Galois

6/8/2022 Matemática Livre
13/8/2022 Português Livre
20/8/2022 Matemática Livre
27/8/2022 Português Livre
3/9/2022 Matemática Simulado

10/9/2022 Português Livre
17/9/2022 Matemática Livre
24/9/2022 Português Práticas 4.0
1/10/2022 Matemática Simulado
8/10/2022 Português Livre

22/10/2022 Matemática Livre
29/10/2022 Português Simulado
5/11/2022 Matemática Livre

12/11/2022 Português Livre
19/11/202 Matemática Livre

26/11/2022 Avaliação / Confraternização (?) Simulado
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PROJETO: Aquário na Escola: Vários Laboratórios em uma Cuba de Vidro

Palavras-Chave: aquário, artefato motivacional, desenvolvimento de material didático

RESUMO

Diversos estudos comprovaram a importância de utilizar elementos motivacionais nos trabalhos pedagógicos com estudantes da
educação básica. Neste trabalho de extensão, o objetivo é utilizar um aquário como elemento para observação e investigação por
parte de estudantes, sob mediação de professores, como artefato para motivação para o estudo de diversos componentes
curriculares. A estratégia é trabalhar com aprendizagem baseada em investigação. Propõem-se trabalhar com biologia, matemática,

química, física, ciências, língua portuguesa, geografia, língua inglesa e artes, a depender da disponibilidade de professores para essa empreitada.

O produto final será um relatório para servir de guia a outras escolas que se propuserem a utilizar um aquário como essa mesma finalidade.

JUSTIFICATIVA

O currículo da educação básica contempla diversos conteúdos que podem ter como ponto de partida, e estímulo motivacional, a observação de
animais, plantas, equipamentos e insumos químicos de um aquário. Por meio da aprendizagem baseada em investigação, é possível estabelecer
vínculos do aquário com componentes curriculares variados, como biologia, matemática, química, física, ciências, língua portuguesa, geografia,
língua inglesa e artes. Nesse sentido, vale a pena a tentativa de instalar um aquário em uma escola de educação básica e articular com
professores da escola estratégias para utilizar o aquário como elemento motivacional para as atividades pedagógicas. Com a inserção de
discentes da UnB, será possível uma sinergia para aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos por eles na graduação em um caso
real em escola.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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Segundo a BNCC (MEC, 2018), é importante trabalhar a competência de curiosidade intelectual e capacidade de investigação,
reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade.

Uma das possibilidades é trabalhar com a aprendizagem baseada em investigação, que é uma ferramenta de ensino que posiciona o
estudante no centro da aprendizagem, tornando-o mais capacitado a atuar de maneira mais ativa e consciente na sociedade. Há
diversas vertentes, sendo que a de Carlson, Humphrey e Reinhardt (2003) prevê quatro etapas: apresentar o problema; explorar,
descobrir, criar; propor uma explicação ou solução; e refletir. É importante que tais ações sejam mediadas por um professor. A ideia é
de que os fenômenos e serem observados em um aquário na escola sirvam de motivação e de ponto de partida para investigações.

A observação como procedimento didático pode gerar pensamento crítico e construtivo nos estudantes. Ainda, possibilita a elaboração
de hipóteses e a formulação de conclusões, o que contribui para que sejam conjuminados conhecimentos práticos e teóricos. É
fundamental propor objetivos e metodologias que possibilitem que os estudantes compreendam a finalidade da
experimentação. Etapas a serem consideradas incluem: definir um objetivo para a ação antes da realização da atividade;
apresentar a proposta aos estudantes e, juntamente com eles, organizar um roteiro para a atividade; viabilizar um
ambiente que permita a concentração; conduzir os estudantes a questões e instigá-los a pensar sobre determinados
pontos mais importantes; e promover momento de avaliação condizente com a atividade, baseado nos objetivos
traçados originalmente e no roteiro criado junto com os estudantes.

METODOLOGIA

Para que seja possível trabalhar com aprendizagem baseada em investigação, serão realizadas reuniões com professores de diversos
componentes da educação básica, para definição de temas a serem abordados, sempre relacionados ao aquário (peixes, plantas,
equipamentos, insumos químicos e biológicos, parâmetros diversos) e à BNCC. Um/a discente do curso de design elaborará materiais
promocionais para divulgar essa atividade na escola. Discentes dos cursos de letras, ciências naturais e biologia produzirão
formulários e materiais escritos que os professores possam utilizar para conduzir investigações e solicitar relatórios de observação aos
estudantes da escola. Haverá reuniões semanais de equipe com o coordenador do projeto. O coordenador deste projeto instalará um
aquário na escola. Serão conduzidas atividades com os estudantes, gerando relatórios. Os professores utilizarão esses relatórios
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(incluindo fotografias e vídeos) para trabalhar temas previstos na BNCC. Após avaliação dessas atividades pelos professores e
estudantes, os materiais e a metodologia serão ajustados. Ao final do projeto de extensão, será produzido um relatório para orientar
escolas que desejarem implantar um aquário como elemento motivacional.

REFERÊNCIAS

MEC. Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 2018. p. 9

CARLSON, L.; HUMPHREY, G.; REINHARDT, K. Weaving science inquiry and continuous assessment. Thousand Oaks, CA: Corwin.
2003.

OBJETIVOS GERAIS

O objetivo geral é desenvolver metodologia e materiais didáticos e promocionais para utilização de aquários de peixes e plantas em
escola de educação básica, de forma que tais animais, plantas, equipamentos, alimentos e insumos químicos sirvam como elementos
motivacionais para o estudo de diversos componentes curriculares (ciências, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, biologia,
química, física, geografia, artes).

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que a observação dos fenômenos envolvendo o aquário sirva como motivador aos estudantes para com o trabalho
pedagógico realizado pelos professores de diversos componentes curriculares, dessa forma aumentando o interesse dos estudantes
e, por conseguinte, o aprendizado.
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EDNA SILVA BRANDÃO

PROJETO DE DANÇA NA ESCOLA

1 Introdução

A criança necessita de comunicar-se e expressar-se. Dançar é uma das maneiras mais
divertidas e adequadas para ensinar, na prática, todo o potencial de expressão do corpo
humano. Enquanto mexem o tronco as pernas e os braços, os alunos aprendem sobre o
desenvolvimento físico, introduzir a dança na escola é um ótimo recurso para
desenvolver uma linguagem diferente da fala e da escrita, aumentar a sociabilidade do
grupo, autoestima e quebrar a timidez, o trabalho pode ser feito com turmas de todas as
idades e de forma interdisciplinar. A prioridade é levar a criança a ter consciência
corporal e entender como o corpo dela se relaciona com o espaço. Por volta dos 10 anos,
a criança sedentária pode apresentar encurtamento de alguns músculos, o que provoca
tensão. Esse estado tira o corpo da postura vertical, fundamental para que os sentidos
( Visão, audição etc.) funcionem bem e para manter a concentração inclusive nas aulas. A dança é uma manifestação artística que integra o corpo e a
mente.
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Jazz é uma forma de dança que recebe influencias de diversos outros estilos e
princípios técnicos do ballet e dança contemporânea. Ê uma dança bastante popular, que
tem como característica o improviso e, portanto, uma maior liberdade de movimento
para a composição da dança.

Ballet é uma dança influente a nível mundial que possui uma forma altamente técnica e um vocabulário próprio. É um estilo equilibrado de dança
que incorpora as técnicas
fundamentais para muitas outras formas de danças.

2 Objetivo Geral

Trazer a dança ( ballet e jazz ) para o ambiente escolar buscando trabalhar a melhor
interação entre os indivíduos, e desenvolver características como disciplina e concentração que refletirão nas demais disciplinas curriculares;

3 Objetivo Especifico

Desenvolver através da dança de ballet e Jazz:

- Atividades rítmicas e coreográficas;

- Expressão corporal e facial;

- Coordenação motora e equilíbrio;

- Trabalhar postura e flexibilidade

- Trabalhar improvisação e criatividade;

- Trabalhar com as direções e a musicalidade.

298



Responsáveis:
Rúben de Jesus Reis Silva

Viviane Coelho da Silva de Lima
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JUSTIFICATIVA
Baseado nos princípios relativos a cultura corporal no ambiente da escola. Devemos justificar todo o processo de aprendizado no

ballet e jazz dentro da escola de educação básica como aquisição de hábitos em relação a melhorar na disciplina, concentração, e
desenvolvimento cognitivo e psicomotor proporcionando uma maior integração entre as partes envolvidas.

Introdução

A cada dia fica mais claro que a educação brasileira enfrenta um período de grave

crise existencial. O baixíssimo desempenho de nossos estudantes em praticamente todos os meios de avaliação – escolares, locais,
nacionais e internacionais – revela um pouco do problema que enfrentamos. Mas a vivência das salas de aula mostra um panorama
ainda mais preocupante, que exige mudanças profundas e urgentes. Segundo a revista Exame, dados da última avaliação nacional
realizada antes da pandemia mostram que os estudantes que terminam a escola pública no País sem o conhecimento esperado de
Matemática chegam a 95% (EXAME, 2021): quase ninguém mais aprende o mínimo de Matemática na educação básica.

Fundamentação

Uma das causas desse fracasso está no fato de que as escolas não despertam o interesse dos estudantes. Pelo contrário,
à medida que o tempo passa, crianças e adolescentes perdem mais e mais o gosto pelas aulas. Na conferência “Ensino X
Aprendizagem”, o professor Dr. Paulo Tomazinho apresenta um gráfico que mostra a queda no engajamento dos alunos, desde o
jardim de infância, até o final do Ensino Fundamental. Enquanto nos primeiros anos, 95% das crianças gostam de ir à escola, no 9º
ano, apenas 37% dos estudantes conservam esse interesse.
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Para o professor Tomazinho, especialista em metodologias educacionais, esse
crescente afastamento entre os estudantes e a escola está relacionado à queda da
interação social nas aulas, ao longo da vida escolar. É o que ele demonstra,
comparando a imagem acima com o gráfico que, a seguir, mostra o mesmo padrão de
queda da interação social na sala durante as aulas:

Tomazinho deixa claro, então, que a queda na interação social mina o gosto
do aluno pelas atividades escolares. Isso prejudica profundamente sua aprendizagem
e compromete profundamente o próprio esforço formativo dos países.

E não se trata de uma percepção apenas do campo pedagógico. Refletindo
sobre a educação e a forma como ela está em descompasso com nosso tempo, o
historiador Yuval Noah Harari, um dos maiores pensadores da atualidade, alerta:

No século XXI, estamos inundados por enormes quantidades de informações, e

nem mesmo os censores tentam bloqueá-la. Em vez disso, estão ocupados

disseminando informações falsas ou nos distraindo com irrelevâncias. Então, o que

devemos estar ensinando? Muitos especialistas em pedagogia alegam que as
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escolas deveriam passar a ensinar “os quatros Cs” – pensamento crítico,

comunicação, colaboração e criatividade. Num sentido mais amplo, as escolas

deveriam minimizar habilidade técnicas e enfatizar habilidades para propósitos

genéricos na vida. O mais importante de tudo será a habilidade para lidar com

mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações

que não lhe são familiares (HARARI, 2018, p. 323).

É claro que nada disse parece ser levado em conta nos sistemas
educacionais predominantes ao redor do mundo e especialmente no Brasil. As
escolas, as famílias e os governos ainda exigem longos dias com turmas enfileiradas
ouvindo um professor falando e copiando informações de um quadro. Ainda são
priorizadas a memorização de conceitos e fórmulas e a alta exposição a ideias
desconectadas do contexto vivido pelos estudantes e muito mais: sem qualquer
sintonia com o que esses estudantes precisarão em sua vida no futura. E permanece
uma tendência inegável a redução da interação social nas atividades da sala de aula.

Ainda abordando a crise educacional que atravessamos, o professor e
diretor de pesquisas no Massachusetts Institute of Technology Media Lab, o Dr.
Mitchel Resnick afirma que vivemos um momento em que a educação não
corresponde mais às necessidades educacionais da sociedade. Para ele, num
momento em que as mudanças tecnológicas redefinem constantemente o mundo e as
relações entre as pessoas, entre as famílias e entre os países, o foco principal da
formação escolar deveria ser a criatividade. Precisamos formar os estudantes que
criarão as próximas tecnologias, e isso não se faz aprendendo coisas passivamente,
ouvindo um adulto falar e copiando apontamentos num caderno. Segundo suas
pesquisas, é possível compreender como se dá a aprendizagem criativa, e ela ocorre
em estreita relação com a brincadeira, num processo que ele chama de “espiral da
aprendizagem criativa” (RESNICK, 2020, p. 10, destaque nosso), representado em
seguida.
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O gráfico mostra a aprendizagem criativa como um processo infinito, que se inicia
com a imaginação e passa por várias etapas, até iniciar um novo ciclo, tendo,
entretanto, a brincadeira como um momento indispensável em cada um deles. Por
mais que pareça curiosa, essa compreensão existe entre nós há algum tempo. Foi ela
que levou os legisladores nacionais, mas também os principais organismos
internacionais, a formalizarem esse pensamento em normas como o Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 1990) e a Declaração Universal dos Direitos da
Criança, aprovada pela Assembleia Geral da ONU, ainda em 1959. A brincadeira é
aceita como parte inerente à educação, por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (lei 9394/1996) e em vários marcos normativos da educação no
Brasil. A citada Declaração da ONU, aliás, relaciona diretamente a brincadeira à
educação, ao afirmar que “A criança terá ampla oportunidade para brincar e
divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação” (ONU, 1959), e atribui ao
poder público a responsabilidade por garantir esse direito.

Um dos maiores estudiosos do assunto é o Dr. Lino de Macedo, professor
do Instituto de Psicologia da USP, especialista em jogos e brincadeiras na Educação,
e autor do livro “Os Jogos e o Lúdico na Aprendizagem Escolar” (2009). Para ele,
como ferramenta educativa, ao imitar a vida,

o jogo é completo no sentido de que ele implica disciplina, hábitos, valores,

atitudes, domínio de habilidades, competências e principalmente implica que

você seja protagonista e responsável pelas suas próprias ações. Ele imita a vida

por implicar regras e objetivos a que você deve se submeter. (...) ele implica que

você se comprometa com uma situação, que você vá até o fim e chegue a um

objetivo (MACEDO, 2021, grifos nossos).

O que o autor apresenta como propriedades educativas dos jogos vem ao
encontro do que se entende por formação integral (que vê a educação como um
processo que deve ir além da mera aprendizagem de conhecimentos, contemplando o
desenvolvimento de todos os aspectos da vida do educando). É a compreensão de
que um estudante não é um simples HD, em que se devam gravar certos
conhecimentos, mas um ser humano em toda sua complexidade, e em seu período de
mais intensas transformações, as quais estão construindo a pessoa que essa
criança/adolescente virá a ser. É também a esse conjunto de ideias que se associam
as metodologias ativas, que buscam desenvolver os “componentes conceituais,
procedimentais e atitudinais, em que o estudante assume uma postura ativa e crítica”,
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tonando-se capaz de transformar-se e de transformar o seu contexto (MELLO; NETO;
PETRILLO, 2022, p. 63).

É claro que essa necessidade de interação social se aprofundou
significativamente durante a pandemia, a qual nos impôs dois anos de isolamento
social, em que os estudantes participaram das aulas, na melhor das hipóteses,
olhando os colegas e professores pela tela de um computador.

Tendo em vista essas realidades, e considerando a situação específica de
nossa escola, que não dispõe de espaços minimamente suficientes para as demandas
da vida escolar, apresentamos o presente projeto, que permitirá maior aproveitamento
das áreas de que dispomos, para proporcionar momentos de maior interação social,
sempre com o objetivo de promover uma educação mais eficaz e mais prazerosa a
todos os nossos estudantes.

O projeto trata da aquisição de mesas de atividades coletivas, em que os
estudantes possam jogar por conta própria, mas que também permitam a realização
de atividades mais estruturadas, como gincanas, olimpíadas e torneios.

É com esperança e alegria que apresentamos o presente projeto. Estamos
convencidos de que colocamos diante da comunidade uma importante iniciativa, a
qual representa um passo a mais na direção de qualificar nossos espaços escolares,
estimular o gosto de nossos estudantes pelo ambiente e pelas atividades da escola, e
ampliar a interatividade e a diversificação dos processos educativos disponibilizados
a todos eles.

Público-Alvo

Estudantes (de 11 a 16 anos) do CEF 102 Norte.

Período de Realização

Implantação em junho de 2022.

Operação a partir de agosto de 2022, por tempo indeterminado.

Objetivo Geral

Promover a integração social, o desenvolvimento integral e o bem-estar dos alunos no ambiente

escolar.
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Objetivos Específicos

Montar na escola um espaço equipado com mesas de jogos destinados a todos os estudantes;

Organizar programações em que os estudantes utilizem coletivamente os equipamentos;

Recursos Humanos

Trabalharão com os equipamentos a equipe gestora e os estudantes, conforme regulamentação a ser

definida.

Recursos Financeiros

O projeto inclui 4 mesas, orçadas conforme descrito abaixo:

ITEN
S

VALOR
ES

MESA DE PEBOLIM COM FERRO EMBUTIDO
TITANIUM, BONECOS DE ALUMÍNIO
ENVERNIZADO REF:1053

2.190,00

MESA PING PONG MDF 18mm pés madeira ref 1019 1.290,00

MESA DE AERO HOCKEY, AZUL, ACOMPANHA KIT
2037

3.490,00

MESA PARA FUTEBOL DE BOTÃO / PÉS DE FERRO 4.90,00
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 102 NORTE

PROJETO CULTURA DE PAZ NA ESCOLA

O compromisso em oportunizar uma educação de qualidade, exige que a escola reflita de forma crítica sobre a realidade social para contribuir de forma
significativa para a resolução de problemas de relacionamentos do cotidiano. Se faz necessário assim promover ações pedagógicas de enfrentamento aos
problemas no âmbito do desrespeito aos direitos humanos e que afetam uma boa convivência e também ações que oportunize o protagonismo e o
empoderamento dos educandos, valorizando saberes em um espaço favorável à criatividade, manifestações culturais, liberdade de expressão. (Projeto
ComViva/CEF 102 Norte).

Metas

● Identificar focos que geram violência na escola.
● Oportunizar momentos e espaços de análise, e uma tríade ação-reflexão-crescimento.
● Buscar alternativas de uma cultura de paz, com ações transformadoras da realidade, acerca da situação vivenciada no dia-a-dia, propondo a família, a

comunidade escolar e a sociedade uma nova visão frente a violência.
● Trabalhar o afeto, empatia, gratidão, respeito, humildade, generosidade, paciência, diversidade, cidadania, amizade, honestidade, solidariedade, compromisso

dentre outras como ressignificação das atitudes.
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● Trabalhar a não prática do bullying.
● Implantar a Comunicação Não Violenta.

Estudantes

1. Rodas de conversa: com a participação do Professor Adeir e Professor Emerson Franco (Papo Franco);

2. Reuniões com os representantes de turma: elencar atribuições do representante e vice como multiplicadores da Cultura de Paz (equipes de ajuda);

3. Implementação do Sistema de Apoio entre Iguais - Equipes de ajuda;

4. Rodas de conversa: acolhimento, momento de escuta e leitura da lei 13.185/201 (lei de combate ao bullying) com os alunos;

5. Confecção de mural com mensagem contra a prática do bullying;

6. Incentivar os estudantes a criarem projetos com ação de paz;

7. Orientar e preparar alunos a serem multiplicadores da paz, tornando-os mediadores de conflitos nos ambientes comuns da escola, tais como intervalo,

quadra… Equipes de ajuda;

8. Equipes de ajuda. Divulgar as ações dos multiplicadores da Cultura de Paz (em vídeos que possam ser exibidos durante os eventos, reuniões escolares).

Vídeo – “Combate ao Bullying na escola”, canção infantil MC César;

9. Tornar os alunos protagonistas do tema em foco: eleger os multiplicadores/ líderes da Cultura de Paz (Equipes de ajuda);

10. Utilizar o Catálogo com Referências e Materiais Pedagógicos: Valorização das meninas e mulheres e enfrentamento às violências 2021;

11. Fazer uso da linguagem artística e cultural com os alunos, tais como as artes cênicas, artes visuais e a música.

Profissionais

1. Palestras com profissionais da área (buscar parcerias com profissionais e instituições para falar sobre a temática solicitada – conflitos, cultura de paz....

Buscando esclarecimentos, momentos de reflexão e trocas de experiências/ vivências sobre os temas solicitados pela equipe);
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2. Formação com os professores de protagonismo e co-responsabilidade com os estudantes - Sistema de Apoio entre Iguais - Equipes de ajuda;

3. Rodas de conversa;

4. Escuta Ativa dos profissionais da escola (criar/ampliar canal de comunicação para escuta dos profissionais da escola – utilizar o espaço nas coordenações);

5. Dinâmicas (plena atenção);

6. Formação sobre as fases do desenvolvimento dos adolescentes;

7. Sensibilizar os profissionais da unidade escolar, sobre o que é Violência Simbólica e como combatê-la;

8. Realizar oficinas/trabalhos sobre os “tipos de violências”;

9. Envolver os professores de PD para desenvolver em parceria o Cultura de Paz.

Obs.: Utilizar o espaço das coordenações.

Responsáveis e Comunidade

1. Convidar os responsáveis e a comunidade para um momento de acolhimento, conversa, aprendizado e troca de experiências - podendo ser oferecido um

lanche ou almoço. Convidar para esses encontros profissionais que abordem os seguintes assuntos:

✔ Comunicação Não Violenta;

✔ Desenvolvimento da adolescência (com o objetivo que os responsáveis tenham conhecimento das mudanças físicas, biológicas e emocionais, dessa
fase do ser humano);

✔ Rotina de estudo (a importância dos horários);

✔ Importância da interação família e escola;

✔ Perigos da internet;

✔ Direitos e deveres do adolescente;

✔ Prevenção ao uso de drogas legais (cigarro, cigarro eletrônico, álcool…) e drogas ilícitas (maconha, LSD, cocaína,...);
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✔ Abuso sexual;

✔ Importância de ouvir os filhos;

✔ Autonomia;

✔ Carinho, afeto e limite (a importância na vida do adolescente);

✔ Automutilação, ansiedade, crise de pânico, autoestima.

2. Dicas da Orientação Educacional (pequenos textos, simples e objetivos produzido por algum programa de design gráfico – Canva, Benime,

InShot...enviados via WhatsApp para o grupo dos pais).

Rede Interna e Externa

1. Vipassa de Meditação:

✔ Promover formação para os professores;

✔ Levar na escola para realizar apresentações para as famílias;

✔ Formar multiplicadores nas escolas.

2. Conselho Tutelar:

✔ Trazer conselheiros para apresentar o trabalho desenvolvido por eles, para conhecimento dos professores e famílias;

✔ Encaminhar os estudantes envolvidos com violência;

✔ Auxílio no encaminhamento das famílias para atendimento nos parceiros – ex.: alunas grávidas, programas sociais...

309



3. Ministério Público:

✔ Promover cursos para os professores;

✔ Realizar círculos de construção de paz com os estudantes;

✔ Oficina sobre CNV, prevenção ao bullying.

4. UNIAE e Regional de Ensino:

✔ Rodas de conversa sobre higiene e sexualidade, problemas de visão e aplicação de flúor.

5. Centros de Saúde:

✔ Oficinas para comunidade escolar sobre planejamento familiar/ prevenção às drogas/ ansiedade/ saúde emocional e nutricional.

6. Batalhão Escolar:

✔ Palestras sobre prevenção ao uso indevido de drogas e violência na escola.

7. Famílias:

✔ Realizar levantamento de pais e/ ou responsáveis que trabalham com saúde mental, prevenção às violências, cultura de paz;

✔ Convidar estes pais para serem amigos da escola.
8. Professores:

✔ Realizar nas aulas de PD projetos e oficinas que trabalhem as emoções, o bullying, a cultura de paz, a ansiedade e o protagonismo juvenil;

✔ Representante de turma – realizar reuniões de formação com os representantes e vice para serem parceiros na prevenção e cultura de paz (temas:
liderança, prevenção ao bullying, mediação de conflitos, CNV);

✔ Realizar formações para equipe de limpeza, vigias e merendeiras sobre cultura de paz, CNV, mediação de conflitos para que sejam parceiros;

✔ Apresentar o Caderno de Cultura de Paz para o corpo docente e gestores, e elaborar de forma colaborativa um projeto sobre a cultura de paz para
unidade escolar;
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✔ Realizar círculos de construção de paz ou assembleias escolares com estudantes, para ouvir os questionamentos e sugestões;

✔ Envolver os grêmios escolares nas ações e atividades sobre a cultura de paz.

9. EAPE:

✔ Levar profissionais da EAPE nas escolas para realizar formações com os professores e oficinas com os estudantes;

✔ Elaborar de forma coletiva e colaborativa, normas de boa convivência na escola.

10. UNB (programação neurolinguística) e outras instituições de Ensino Superior:

✔ Levar profissionais para realizar oficinas sobre: saúde mental, consciência corporal, cultura de paz;

✔ Atendimento nas clínicas escola de psicologia, nutrição, educação física os nossos alunos.

11. Igrejas, clubes esportivos, centros de convivência, CAPS.
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PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO

INTRODUÇÃO

O projeto Construindo o Futuro é uma iniciativa do grupo de voluntários da Funpresp-Jud – Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público

Federal do Poder Judiciário. Consiste no desenvolvimento de ações educativas sobre finanças e previdência para jovens de escola pública. Os voluntários

utilizam os seus conhecimentos acadêmicos e profissionais para elaborar e realizar atividades educativas para alunos do Centro de Ensino Fundamental

(CEF) 102 Norte.

JUSTIFICATIVA

A educação previdenciária, um dos setores previstos na Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), tem se tornado ainda mais relevante devido às

recentes mudanças demográficas (elevação da longevidade, queda na taxa de fecundidade) e sociais (ascensão dos níveis de renda da população) do

Brasil.

No caso específico da previdência complementar, a educação é particularmente importante devido às características peculiares associadas a esse produto

financeiro, dentre as quais destacam-se: carência da cultura de poupança de longo prazo do país; envelhecimento populacional; complexidade e

especificidade dos termos e conceitos relacionados ao setor;

Desde 2008, a Previc vem incentivando as entidades fechadas de previdência complementar a desenvolverem programas de Educação Financeira e

Previdenciária para que seus participantes e assistidos entendam melhor os seus planos de benefícios e tomem decisões mais conscientes ao longo de suas

vidas.
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O programa de voluntariado com foco em educação financeira e previdenciária visa permitir e incentivar que empregados da Fundação utilizem os seus

conhecimentos acadêmicos e aqueles adquiridos no segmento de previdência completar em um projeto-piloto de voluntariado também é uma forma de a

Fundação estar próxima da comunidade e de contribuir com a educação financeira e previdenciária da população do país.

OBJETIVO GERAL

Contribuir com a formação de jovens de escola pública em educação financeira e previdenciária, para que o conhecimento faça a diferença na conquista de

um futuro economicamente seguro e promissor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Auxiliar os jovens na tomada de decisões financeiras.

Inspirar a multiplicação das informações recebidas para familiares e amigos.

Incentivar os jovens a pensar sobre o futuro.

Complementar o aprendizado dos jovens, com atividades práticas.

METODOLOGIA
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Os voluntários criarão módulos educativos a serem ministrados por aqueles que tenham formação ou prática corporativa vinculadas a temas financeiros e

previdenciários. O tempo máximo de interação com os alunos em ambiente online será de 40 minutos, e em sala de aula 45 minutos, ocupando o horário de

PD1.

Em 2021, o projeto iniciou no segundo semestre, com atividades online para todas as turmas do 6º ano, nos dias: 27 de agosto (Sérgio – Fórmula da

Riqueza), 24 de setembro (Havila – Atuário, Previdência), 29 de outubro (Junior – Noções Básicas de Finanças) e 26 de novembro (Marcus – Segurança na

Internet), às 10 horas, em contraturno escolar, transmitidas pela plataforma utilizada pela escola, Google Classroom. Além das aulas ministradas, ainda em

2021, também foi realizada uma campanha de coleta de cestas básicas para algumas famílias dos alunos que estavam em situação de vulnerabilidade.

Foram doadas 138 cestas, de agosto a dezembro, sendo que no último mês, também foram entregues chocolates.

Em 2022, as aulas foram divididas em dois tipos: por turma e coletivas.

● Atividades por turma:

Serão ministradas aulas, nas duas últimas semanas dos meses de abril, maio, agosto e setembro, aos alunos do 6º ano, no horário previsto para a PD1 de

cada turma.

Os professores entrarão individualmente em cada turma e desenvolverão os seguintes assuntos:

1. Envelhecimento da população brasileira/pirâmide populacional, impacto no mercado de trabalho e tipos de previdência existentes no país (Havila)

2. Assuntos básicos ligados a finanças: juros, cartão de crédito, empréstimos, financiamentos, investimentos, mesada (Júnior)

3. Tecnologia e finanças: alertar os jovens sobre detecção de golpes financeiros digitais e compartilhar orientações para a autopreservação no meio

digital (Marcus)

4. Regimes de Previdência e aposentadoria (Jordana)

Além da exposição de conteúdos, no final de cada aula também será realizada uma atividade prática, a ‘lojinha’: A cada aula os alunos receberão ‘Judis’, o

dinheiro do projeto, seja por presença ou por atividades realizadas. As ‘Judis’ poderão ser utilizadas para a troca de itens disponibilizados pelo projeto
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(caderno, caneta, cofrinho, chaveiro, sacola reutilizável, copo, bloco de notas). Tal ação tem como objetivo ensinar de forma lúdica e prática temas inflação,

poupança e o valor do dinheiro.

● Atividades Coletivas

Serão realizadas, no pátio da escola, para todas as turmas do 6º ano, no último horário de sexta-feira, quatro atividades temáticas durante o ano de 2022:

1. 1º de Abril: Abertura do Projeto – Sensibilização para finanças

2. 24 de Junho: Festa Junina – suspensa em razão do aumento da curva de Covid-19

3. 28 de Outubro: Dia das Crianças/ Inflação

4. 25 de Novembro: Encerramento do Ano - Formatura

Os conteúdos serão avisados previamente para que a escola e os professores possam programar atividades inspiradas nas “aulas” dos voluntários, como

trabalhos e redações, dentre outras.

RECURSOS HUMANOS
Fazem parte do projeto os empregados da Funpresp-Jud que manifestaram interesse, a partir de registro do seu nome em pesquisa realizada em janeiro de

2021.

AVALIAÇÃO
Aplicação de questionário após a realização da última aula do projeto, com foco em sugestões e feedbacks sobre a aprendizagem.

315



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/regulacao/educacao-previdenciaria/educacao-financeira-e-previ
denciaria-1

https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_Nacional_Educacao_Financeira_ENEF.pdf

https://www.funprespjud.com.br/turma-da-judi/
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Acompanhamento e Avaliação da PP-2022

A Proposta Pedagógica como integradora dos processos da escola será avaliada constantemente com o intuito de identificar suas

potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com vistas à garantia da qualidade social do trabalho escolar.

Utilizaremos as reuniões de pais bimestrais, as coordenações coletivas, os dias letivos temáticos previstos no calendário da SEEDF

bem como questionários aplicados a toda comunidade escolar. Como forma de garantir o sucesso da Proposta Pedagógica idealizada,

fortalecendo as expectativas de um trabalho melhor, com adaptações e reformas necessárias a uma educação pública de qualidade.
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.

- Slides de um vídeo divulgando o Projeto #102Inova para a comunidade no início do ano letivo de 2021:
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- Logo do projeto, com suas 3 vertentes e seus princípios:
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.

Inovação no Espaço Físico:
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Biblioteca Antes:
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Biblioteca Depois :

Entrada e saída da escola antes do

projeto:
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Entra e saída da escola depois do projeto:
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Anexos
Imagens diversificadas, associadas ao desenvolvimento do Projeto #102Inova.

- Jardins internos da escola antes:

- Jardins internos da escola depois:
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- Pátio interno antes:

-  Pátio interno depois:
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- Estudantes pintando o pátio interno, mesas de

ping-pong e o banheiro masculino:
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