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I-Apresentação 

O Projeto Político-Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 12 de 

Ceilândia teve a participação da equipe gestora, do corpo docente e discente e da 

comunidade escolar em seu processo de construção, por meio de reunião presencial, 

sendo pautada pela legislação vigente, que norteia o funcionamento das escolas públicas 

do Distrito Federal como a Lei da Gestão Democrática, a Lei de Diretrizes e Base 

(LDB), a Base Nacional Curricular e as Diretrizes dos Ciclos. Será apresentado neste 

Projeto Político o perfil institucional, a função social da escola, os princípios 

orientadores das práticas pedagógicas, os objetivos e metas institucionais, as 

concepções teóricas, a organização do trabalho pedagógico da escola, as práticas e 

estratégias de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o acompanhamento e a 

avaliação do Projeto Político-Pedagógico. 

Os nossos esforços são para que a escola seja um espaço de aprendizagem, 

práticas esportivas e reflexões no campo das linguagens, onde os atores envolvidos no 

processo educacional estejam representados no Conselho Escolar e nos tempos que 

visam a avaliação e as decisões da escola. 

Esperamos que esse projeto pedagógico consiga contemplar os anseios de toda 

comunidade escolar e ofereça aos alunos uma educação de qualidade, despertando o 

pensamento crítico, a vivência com o diferente e o desenvolvimento da cidadania, que 

oportunize tempos e espaços no interior da escola, capazes de possibilitar aos alunos e 

alunas respostas aos seus anseios cotidianos e do mundo do trabalho. 

O modelo de gestão proposto vislumbra um trabalho voltado para o respeito 

aos saberes e à cultura de paz, estabelecendo-se como um ambiente que mostre aos 

estudantes outros meios de se resolver os conflitos, sem o uso da violência, voltando 

sempre para o diálogo e a reflexão de suas ações. 

 

II – Histórico da Unidade Escolar 

O Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia foi inaugurado em 08 de novembro 

de 1978, ofertando a princípio Educação Infantil. Ao longo do tempo houveram mudanças de 

acordo com a necessidade da comunidade e implementou-se o Ensino Fundamental Anos 

Finais, Classes de Aceleração e Educação de Jovens e Adultos. Devido a baixa procura pelo 

EJA, a escola deixou de ofertar e manteve apenas o Ensino Fundamental Anos Finais, no 

diurno, não havendo mais funcionamento no período noturno. Um acontecimento marcante para 



5 
 

a comunidade do CEF 12 foi o início do atendimento aos alunos portadores de necessidades 

especiais em 2007, quando a escola passou a ser inclusiva.  

Com a pandemia do Coronavírus no Brasil em 26 de fevereiro de 2020 foram 

necessárias algumas mudanças para garantir a segurança da população. O DECRETO Nº 

40.520, DE 14 DE MARÇO DE 2020 suspendeu as aulas na rede de ensino pública do Distrito 

Federal. Em 13 de julho de 2020 as aulas retornaram, em toda rede pública, por meio do ensino 

remoto. Esse novo formato das aulas foi desenvolvido de duas formas: virtual com o auxílio da 

plataforma Escola em Casa DF, para os alunos com acesso a internet, e impresso para os alunos 

sem acesso a internet. Esse retorno das aulas de forma remota foi importante para a comunidade 

escolar nesse período de isolamento social, pois foi um meio de manter contato com os alunos e 

não interromper o aprendizado deles na pandemia.  

No segundo semestre de 2021 houve o retorno presencial escalonado por semanas, 

com grupos A e B, em que metade da turma teve aula presencial na escola, e a outra metade da 

turma ficou em casa com atividades remotas e na semana seguinte invertia. No final do ano 

letivo de 2021 a maioria dos alunos retornou para as aulas presenciais, sendo que os casos que 

corriam risco devido a alguma complicação na saúde permaneceram no ensino a distância, com 

apresentação de laudo médico. 

Em 2022, apesar da pandemia não ter acabado, as aulas retornaram no ensino 

presencial, respeitando o protocolo de segurança. 

 

Caracterização Física 

A escola conta com uma estrutura física de: 

Qtde ESPAÇOS 

14 salas de aula 

1 sala de vídeo 

1 sala de leitura 

1 sala de informática 

1 sala reforço/multi 

1 AEE/sala de recursos 

1 sala de Orientação Educacional (OE) 

1 cantina com depósito 

1 refeitório 

1 banheiro masculino alunos 
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1 banheiro feminino alunos 

1 banheiro para cadeirante alunos 

1 Sala profissionais limpeza 

1 banheiro para servidores masculino 

1 banheiro para servidores feminino 

1 pátio descoberto 

1 quadra de esportes coberta 

1 secretaria 

1 portaria 

1 guarita 

1 direção 

1 mecanografia 

1 sala de atendimento aos alunos 

1 administrativo 

1 pedagógico 

1 sala de coordenação dos professores 

1 sala de convivência servidores/colaboradores 

1 circuito de câmeras 

1 área verde com pomar 

1 Estacionamento para funcionários 

 

Falta construir um banheiro para as merendeiras e um espaço de convivência para os 

alunos, ao ar livre, com pergolado e jardim. 

 

Dados de Identificação da Unidade Escolar 

Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia  

Endereço: EQNO 02/04 Área Especial 

Bairro: Ceilândia Norte 

Município: Brasília 

Estado: Distrito Federal 

CEP: 72250-530 

Telefone/whatsApp: (61)3901-6864 

E-mail:cef12@creceilandia.com 

cef12.ceilandia@edu.se.df.gov.br 

mailto:cef12@creceilandia.com
mailto:cef12.ceilandia@edu.se.df.gov.br
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Localização/Zona: Urbana /periferia de Brasília 

Inaugurada em: 08/11/1978 

Portaria de autorização/credenciamento (INEP): N°53007336 

Diretor: Flávio Silva de Moraes – Matrícula: 39237-5 

Vice-Diretora: Liliam Araújo Mendes – Matrícula: 223.585-4 

 

Quadro de Funcionários 

Qtde Funções Carência 

10 limpeza 0 

3 merenda 0 

4 vigilantes 0 

1 portaria 1 

0 biblioteca 1 

0 sala de informática 1 

0 mecanografia 1 

0 atendimento ao aluno 2 

0 apoio pedagógico 1 

0 apoio administrativo 1 

32 professores 0 

2 orientador educacional 0 

2 sala de recursos 0 

3 educador social voluntário 0 

2 coordenadores pedagógicos 0 

0 apoio secretaria/assistência 2 

1 secretária 0 

1 supervisor administrativo 0 

1 supervisor pedagógico 0 

1 vice-direção 0 

1 direção 0 

 

 

III – Diagnóstico da Realidade da Unidade Escolar 

Aproximadamente 75% dos estudantes habitam nas quadras próximas ao CEF 

12, sendo que os outros 25% são formados por moradores de Águas Lindas, Sol 
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Nascente e Riacho Fundo. Sob o ponto de vista econômico da comunidade escolar, há 

grande heterogeneidade, sendo constituída por funcionários públicos, militares, 

professores, auxiliares, profissionais autônomos, micros empresários e pessoas de baixa 

renda, e beneficiários de programas assistenciais do governo como. 

Em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), desde 

2007 a escola vem alcançando notas superiores às metas projetadas.  Em 2015 a meta 

esperada era de 4,3 pontos, sendo que a nota alcançada pela escola foi de 5,1. No 

entanto, a escola não conseguiu manter o crescimento e, como resultado, em 2017 

obteve-se o score de 5,0. 

No ano de 2019, as reprovações ficaram em cerca de 12% e a evasão em 

aproximadamente 5%. Desse índice de reprovação, a maior parte ocorreu no 9º ano, que 

equivale a 57% do total.  

 

Veja o quadro a seguir: 

 

Etapa/ Modalidadeem 2019 Turno Ano Turma Total de 

alunos 

Aprovados Retidos Infrequentes que não 

renovaram matrícula 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

6ºANO 

 

A 

 

26 

 

25 

 

0 

 

1 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

6ºANO 

 

B 

 

25 

 

25 

 

0 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

6ºANO 

 

C 

 

25 

 

25 

 

0 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

6ºANO 

 

D 

 

26 

 

26 

 

0 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo- V 6ºANO E 27 27 0 0 

Bloco 1        

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

6ºANO 

 

F 

 

28 

 

28 

 

0 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

6ºANO 

 

G 

 

22 

 

22 

 

0 

 

0 

TOTAL   7 179 178 0 1 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

7ºANO 

 

A 

 

30 

 

26 

 

4 

 

0 
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EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

7ºANO 

 

B 

 

31 

 

22 

 

9 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

7ºANO 

 

C 

 

29 

 

24 

 

5 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

7ºANO 

 

D 

 

32 

 

24 

 

8 

 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

7ºANO 

 

E 

 

31 

 

27 

 

4 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

7ºANO 

 

F 

 

32 

 

26 

 

6 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 1  

V 

 

7ºANO 

 

G 

 

31 

 

22 

 

9 

 

0 

TOTAL   7 216 171 45 0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

8ºANO 

 

A 

 

26 

 

26 

 

0 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

8ºANO 

 

B 

 

27 

 

27 

 

0 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

8ºANO 

 

C 

 

28 

 

28 

 

0 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

8ºANO 

 

D 

 

28 

 

28 

 

0 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

8ºANO 

 

E 

 

28 

 

28 

 

0 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

8ºANO 

 

F 

 

33 

 

33 

 

0 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

8ºANO 

 

G 

 

33 

 

33 

 

0 

 

0 

TOTAL   7 203 203 0 0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

9ºANO 

 

A 

 

33 

 

22 

 

11 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

9ºANO 

 

B 

 

34 

 

16 

 

18 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

9ºANO 

 

C 

 

35 

 

27 

 

8 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

9ºANO 

 

D 

 

33 

 

30 

 

3 

 

0 
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EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

9ºANO 

 

E 

 

33 

 

25 

 

8 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

9ºANO 

 

F 

 

33 

 

23 

 

10 

 

0 

EF9 Anos - 3º Ciclo -Bloco 2  

M 

 

9ºANO 

 

G 

 

33 

 

29 

 

3 

 

1 

TOTAL   7 234 172 61 1 

TOTAL GERAL   28 832 724 106 2 

 

Podemos acrescentar os bons resultados na OBMEP, tendo em média 5 

medalhas por edição. 

A escola atende um público com idade entre 10 e 16 anos, estando 

matriculados 850 (oitocentos e cinquenta) estudantes atualmente. É inegável o fato de 

que há alunos com dificuldades quanto à leitura e interpretação de texto e noções 

matemáticas. 

Ademais, existem também, alunos com sérios problemas disciplinares nas 

aulas presenciais, com grande desinteresse pela aprendizagem e até mesmo indiferença 

diante das possibilidades que o estudo pode oferecer a eles. Acrescentamos a essas 

dificuldades, alunos com problemas de infrequência. 

Os problemas que a comunidade e os alunos mais apontam são referentes à 

estrutura da escola, que possui quadra de esporte sem a devida cobertura e salas com um 

número de janelas insuficiente para manter o ambiente ventilado. A violência também é 

uma questão que preocupa a comunidade escolar como um todo, tanto nas mediações, 

quanto no interior da escola. 

Desde o início da pandemia do Novo Coronavírus - COVID19, em que o MEC 

por meio da portaria nº 343, de 17 de março de 2020, substituiu as aulas presenciais por 

aulas em meios digitais, o CEF 12 dedica-se a acompanhar toda a comunidade escolar, 

auxiliando da melhor forma alunos, professores, pais e servidores no enfrentamento da 

pandemia. Pela necessidade do distanciamento social as aulas adotaram o formato 

virtual, sendo ministradas pela plataforma Escola em Casa DF e também formam 

ofertadas por meio de material impresso para aqueles alunos que não tinham acesso à 

internet. As ações pedagógicas do CEF12 foram pautadas no Guia para o Ensino 

Remoto ofertado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Cerca de 77% dos 

alunos acessaram a plataforma online e 23% fizeram uso do material impresso. 
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Acompanhamento Pedagógico – ensino remoto 

 

IV – Função Social 

Tendo como base o Currículo em Movimento, a etapa do Ensino Fundamental 

tem como objetivo “constituir-se como eixo central das discussões voltadas para 

assegurar o direito à Educação, garantir acesso, permanência e aprendizagens para que 

os alunos se insiram com dignidade no meio social, econômico e político da vida.” 

(Currículo em Movimento da Educação Básica - Anos Finais, SEEDF, 2014) 

 

“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do 

direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola é muitas vezes o 

equipamento publico mais próximo da comunidade, e é chamada a 

desempenhar intensivamente um conjuntode funções. Essa instituição se vê 

como educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado 

debates acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos atores 

sociais que buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos 

movimentos e organizações que igualmente buscam a companhia dessa 

instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” (Currículo em 

Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014, p. 10).  

 

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes 

que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades e de atitudes de 

tolerância. 

Nesse contexto, os desafios colocados às escolas públicas são variados, 

fazendo com que a escola precise desempenhar diversos papéis, tendo que se planejar de 

diferentes formas para atender as novas demandas. Não devemos somente ensinar, mas 

Aspectos Observados 6º ano 7ºano 8ºano 9ºano 

Números de estudantes 167 223 217 217 

Número de estudantes 

acessando 

147 165 151 173 

Número de estudantes 

interagindo na plataforma 

110 127 90 122 

 

Estudantes sem contato 0 3 0 5 

Estudantes que interagem 

whatsapp 

20 55 66 39 

Estudantes que não estão dando 

retorno das atividades 

37 38 61 51 

Estudantes atendidos serviço 

motoboy 

0 2 0 0 
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devemos também aprender com quem está dentro e fora do nosso ambiente escolar, 

devemos acolher e não escolher. Garantindo aos nossos estudantes as aprendizagens 

necessárias para que possam ser inseridos em seu meio social de forma digna e que 

tenha capacidade de refletir sobre as situações injustas que a sociedade está exposta.  

Com a pandemia, os desafios continuaram, e trouxe a necessidade de 

professores e alunos se reinventarem para que houvesse ensino-aprendizagem por meio 

das aulas à distância. Com o retorno 100% presencial, foi constatada pelos professores 

uma grande defasagem no aprendizado dos alunos. A escola têm caso de alunos do 6 

ano que não estão alfabetizados.  

Os casos de violência se agravaram, os alunos, com o retorno presencial não 

conseguem mais resolver os conflitos com diálogo, estão muito agressivos e por 

qualquer motivo fútil estão se agredindo fisicamente. Outro agravante são as crises de 

ansiedade. Diariamente, alunas e alunos estão saindo de sala por não conseguirem 

respirar, desesperados. Há casos também de alto mutilação, que os alunos estão 

praticando dentro da escola. 

 

V- Missão da Unidade Escolar 

A missão da SEEDF é: 

 

“proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à 

formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de 

construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a 

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer 

do percurso escolar de todos os estudantes” (PPP Carlos Mota, p. 25).   

 

Por isso, nossa missão é proporcionar aos alunos do Centro de Ensino 

Fundamental 12 de Ceilândia um ambiente que proporcione uma aprendizagem 

eficiente e atraente, como também um desenvolvimento social e econômico, sendo 

ainda capaz de envolver a comunidade escolar nesse constante processo de mudanças e 

inovações. 

 

VI- Princípios Orientadores da Prática Educativa 

O Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia norteia sua prática diária na 

legislação de proteção à criança e ao adolescente, procurando garantir proteção integral 

aos seus alunos – Lei 8.069 de 13/07/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa 

proteção, no entanto, passa pelas frágeis condições de segurança dentro da escola e da 
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comunidade como um todo. Através desse prisma, a escola divide responsabilidades 

com a família e com o Poder Público.  

O trabalho pedagógico desenvolvido pela escola é fruto de discussões 

constantes na busca da aprendizagem, sem perder de vista a questão da educação 

integral e inclusiva. Não há como impulsionar o desenvolvimento do ser humano – 

qualquer que seja seu papel dentro da escola – sem a promoção da defesa dos princípios 

da cidadania, da aprendizagem e da sustentabilidade humana. Nesse contexto, a escola 

procura valorizar a participação de órgãos, governamentais ou não, parceiros de 

acolhimento e/ou protagonismo juvenil.  

O resultado da troca de experiências entre família, alunos, profissionais de 

educação e equipe gestora é o enriquecimento da relação escola-comunidade, que vai 

engrandecer o trabalho diário em sala de aula ou em qualquer outro espaço destinado às 

situações de convívio e aprendizagem. 

Na perspectiva do Currículo em Movimento, a escola se propõe a questionar 

constantemente sua prática pedagógica e seus saberes arraigados; romper com 

concepções conservadoras de fragmentação do conhecimento e inovar sempre, na busca 

da construção coletiva da educação. O Centro de Ensino Fundamental 12, seguindo a 

determinação SEEDF, aderiu ao Terceiro Ciclo de Aprendizagens, que corresponde a 

uma reorganização de tempo e espaço escolar, tendo em vista o atendimento aos 

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

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

diagnóstica e formativa, que garanta as aprendizagens e a progressão de todos os 

estudantes matriculados nas Unidades Escolares.  

Essa proposta busca ressignificar a coordenação pedagógica como espaço de 

formação continuada, na perspectivada democratização dos saberes. Ao implementar a 

Política de Organização Escolar em Ciclo para as Aprendizagens, é importante manter a 

proposta de trabalho pautada em Eixos Transversais (Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade). O acolhimento às diferenças faz parte da formação do ser humano. O 

aluno, ao adentrar o contexto escolar, presencial ou virtual, deve ser exposto a situações 

relevantes de respeito às diferenças de gênero, etnia, raça e religião. Essa exposição vai 

acontecer de forma natural se toda a comunidade escolar estiver envolvida no propósito 

de promover o respeito ao próximo, defendendo e garantindo os direitos da pessoa 

humana para cada uma das pessoas do convívio escolar.  
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A educação inclusiva deve ser uma bandeira levantada por todos os sujeitos 

envolvidos no processo. Nessa perspectiva, a escola deve reinventar sua prática 

pedagógica, transformando cada abordagem numa nova situação de aprendizagem 

coletiva. A diversidade permeia todos os espaços do planeta, uma vez que é norma da 

espécie humana, e a escola, espaço social frequentado pelos estudantes, não pode 

desrespeitar as diferenças étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de religião, de 

condição física e/ou mental, sob pena de violar direitos humanos. Numa escola onde as 

diferenças são aceitas e respeitadas, o ambiente torna-se acolhedor e propenso ao 

crescimento integral dos alunos e do grupo de trabalho da instituição.  

Com a implantação de ensino remoto, devido à pandemia, os princípios foram 

mantidos e preservados. Todos os alunos receberam um olhar zeloso e foram atendidos 

de acordo com suas especificidades. 

 

VII- Objetivos da Educação, do Ensino e da Aprendizagem 

Gestão Pedagógica  

▪ Formação integral dos alunos, utilizando ferramentas pedagógicas, tecnológicas 

e socioemocionais. 

▪ Trabalho junto à comunidade escolar, para tornar o ambiente favorável à 

aprendizagem. 

▪ Utilização dos órgãos públicos disponíveis para evitar as faltas excessivas e 

captação de alunos por meio da busca ativa. 

▪ Disposição de um ambiente satisfatório para realização de eventos culturais e 

esportivos na escola na forma presencial . 

▪ Estruturação de espaços, tempos e condições para que os professores possam 

desenvolver suas competências e habilidades junto aos alunos, no ensino presencial. 

▪ Participação nas olimpíadas de Matemática, Português, como nos jogos da 

primavera de forma presencial. 

▪ Construção de momentos e condições favoráveis a implantação do projeto 

pedagógico. 

▪ Trabalho em equipe voltado para o ensino-aprendizagem e uso de tecnologias. 
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Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais 

▪ Emprego de espaços e tempos com o intuito de ajudar os alunos e alunas a 

sanarem as dificuldades de forma presencial. 

▪ Utilização de avaliações feitas por professores e professoras, como de conselhos 

de classes a fim de diagnosticar periodicamente os discentes e buscar soluções no 

período de pandemia, para alunos da plataforma e material impresso. 

▪ Aplicação de projetos pedagógicos que contribua para o desenvolvimento 

socioeducativo de alunos e alunas, como também para melhoria das condições de ensino 

e aprendizagem no período de pandemia. 

▪ Construção de um ambiente escolar favorável à aprendizagem de alunos e alunas 

no ensino presencial. 

 

Gestão Participativa 

▪ Convivência democrática nos espaços e tempos da escola no formato presencial . 

▪ Realização de atividades que visem envolver os membros da comunidade 

escolar por meio de palestras. 

▪ Acesso a momentos que venha a estimular debates em torno de problemas e 

possíveis soluções envolvendo a comunidade escolar. 

▪  

Gestão de Pessoas 

▪ Desenvolvimento de ações que incentive professores e professoras a 

participarem dos cursos de formação oferecidas pela EAPE. 

▪ Construção de um ambiente que favoreça ao corpo docente a refletir e discutir 

sobre seus anseios e medos frente à escola, principalmente em relação ao retorno do 

trabalho presencial no período de pandemia. 

▪ Trabalho em busca de um ambiente mais favorável não só ao aprendizado dos 

alunos, mas também à vida dos funcionários no ambiente escolar. 

 

Gestão Financeira 

▪ Prestação de contas das verbas gasta na escola por meio de lives e reunião 

presencial. 

▪ Aquisição de todo tipo de material necessário para o cotidiano pedagógico e 

estrutural da escola. 
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Gestão Administrativa 

▪ Condução da vida financeira, burocrática e estrutural da escola. 

▪ Aquisição de todo tipo de materiais necessários para o cotidiano pedagógico e 

físico da escola e também para a produção do material impresso. 

▪ Auxílio aos funcionários à resolução de questões voltadas a parte administrativa 

no formato presencial e virtual. 

 

Metas a serem cumpridas  

PDE 

Nº 
meta 

 

Nº 

 

Metas 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

2  Formação dos alunos e alunas para a 

cidadania. 

X X X 

2  Formação dos alunos e alunas para o 
mercado de trabalho. 

X X X 

2  Acompanhar a frequência de alunos e 

alunas. 

X X X 

2  Realizar conselhos de classe. X X X 

7  Preparação dos alunos para a OBMEP e 

Prova Brasil. 

X X X 

15  Divulgação e incentivo dos professores 

e professoras para capacitação. 

X X X 

15  Discussões sobre educação e suas 
mudanças e desafios. 

X X X 

 

 

VIII- Fundamentos Teóricos-metodológicos Norteadores da Prática Educativa 

Considera-se que a escola, hoje, é muito diferente se comparada a épocas 

anteriores em razão dos estudantes almejarem objetivos e interesses que, muitas vezes, 

estão distantes desses espaços. Entendemos que o não alinhamento das expectativas 

contempladas e desejadas na escola faz com que os jovens percam o interesse, vindo a 

reprovar, evadindo e abandonando os estudos. Inicia-se essa construção com Quinteiro 

(2000) que mostra, em uma pesquisa, o pensamento dos alunos sobre suas escolas com 

os seguintes depoimentos:  

✓ A escola parece um presídio; 

✓ O desejo de explodir tudo; 

✓ Reformava os espaços internos da escola; 

✓ Construir uma quadra de esportes; 
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✓ A cor da escola é deprimente; 

✓ Discriminação com a gente que estuda em escola pública. 

Já os alunos das Classes de Aceleração Paulista relatavam que gostavam da 

escola em razão de ter jogos e brincadeiras, espaços como biblioteca, acesso a vídeos, 

mapas, globo e cartazes. Acrescenta-se que o aluno tinha a liberdade de levantar e 

conversar, já na escola comum só escrevia e a professora não ensinava; na outra esse 

profissional é legal, se eu erro me ensina (GUSMÃO, 2000). 

Conjectura-se que a instituição, escola pública, criada com o intuito de formar 

dirigentes da sociedade, é vista como um local de formação de indivíduos, “abrigando 

no mesmo espaço seres humanos em processo de vir a ser” (DOURADO, 2012, p.25). 

A compreensão é de que há um conflito entre a escola desejada pelos alunos daquelas 

por eles vivenciadas.  

Diante de um cenário complexo e considerando os pressupostos teóricos do 

Currículo em Movimento da SEEDF, os objetivos de aprendizagem do Ensino 

Fundamental apresentados nas normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN (2013), que visam:  

1. possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de 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;  

2. promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da 

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

letramentos; 

 3. 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 de princípios em que se 

fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial;  

4. fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar 

diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de 

acesso, permanência e formação integral dos estudantes; 

 5. 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 estudantil. 
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Pode-se entender que os esforços dos atores, envolvidos no processo de 

melhoria da qualidade de ensino, devem estar voltados para construção de uma escola 

com seus tempos, espaços e oportunidades bem aproveitados e valorizados. 

 A escola não é feita só de salas de aula, refeitórios e quadras de esporte, mas 

sim por pessoas com suas expectativas de vida. Assim, a escola pode ser vista como um 

ambiente, no qual se vivencia sonhos, necessidades, histórias e frustrações. 

 Nessa perspectiva, a escola possibilita a prática social, que une homens e 

mulheres em torno do aprendizado e por conquistas de cidadania, sendo uma instituição 

voltada para educação formal e que muitas vezes é o único espaço com equipamentos 

públicos que a comunidade tem acesso (SEEDF, 2013, p.10).  

Nesse contexto, a escola assume um papel importante para comunidade como 

um todo, sendo visto como um local de encontro e referência de ensino e saberes. Sabe-

se que a escola deve ser um espaço capaz de considerar os saberes que se apresentam 

em seus domínios e tempos, advindos de alunas e alunos, como também por debates de 

temas de interesse social como: a sustentabilidade, direitos humanos, diversidade e 

“complexidade das relações entre escola e sociedade” (SEEDF, 2013, p.10-11).  

De acordo com Artigo 1ª da Lei de Diretrizes e Base da Educação, as escolas 

devem abranger a prática social e o mundo do trabalho, já no Artigo 2ª verifica-se a 

educação como um dever de todos, tendo como princípios a liberdade, solidariedade 

humana e o desenvolvimento de estudantes, para vida cidadã e sua qualificação para o 

mercado de trabalho (LDB, 2017, p.8). Segundo a Secretaria do Estado de Educação do 

Distrito Federal, a escola tem a função de oportunizar aos discentes o acesso à 

aprendizagem. Assim, o projeto pedagógico deve conter propostas que venham a 

contribuir para o aprendizado de crianças, jovens e adultos, gerando a oportunidade de 

ampliar seus saberes.  

Para conseguir esses objetivos deve haver princípios de responsabilidade e 

éticos, que também contribuam para formação de membros de uma sociedade 

desenvolvida nos seus aspectos sociais, culturais e econômicos (SEEDF, 2013, p.11). 

Soma-se que a função da escola é criar projetos que vislumbrem a transformação e a 

inovação voltadas para questões coletivas, considerando os espaços de formação das 

pessoas envolvidas pelas instituições escolares com seu trabalho, sua criação e estudos, 

evidenciando a amplitude das relações sociais (DOURADO, 2012, p.29). 

Para desenvolver projetos e ações considera-se Freire (1993), mostrando a 

escola como um espaço que não pode se restringir a sua estrutura física, a qual é 
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importante, mas precisa ir além, considera-se o clima de trabalho, a postura, o modo de 

ser, “considerar uma complexa rede de atores, ambientes, situações e aprendizagens que 

não podem ser reduzidas a mera escolarização, pois correspondem às diversas 

possibilidades, requisições sociais e expressões culturais presentes no cotidiano da vida” 

(SEEDF,2013, p.26). Para fazer a escola ser um espaço de construção dos saberes e de 

aprendizagem o tempo escolar é fundamental, onde a gestão pelos docentes deve ter 

como foco a aprendizagem e não o cumprimento apenas de tarefas e provas, ou seja, 

uma meta para todos deve ser alcançada da mesma forma e ao mesmo tempo.  

Segundo Gauthier (1998) existe a dificuldade na aprendizagem de conteúdos e 

o que se espera dos alunos no cumprimento de atividades (SEEDF, 2013, p. 12-13). 

Nessa perspectiva, pode-se compreender em Vygotsky (2001) que esse sujeito é um ser 

complexo constituído por hipóteses e pensamentos, onde a escola se torna um espaço de 

intervenção didática e pedagógica contribuindo ao repensar (SEEDF, 2013, p.12). Nessa 

perspectiva é possível um movimento articulado envolvendo todos os sujeitos, na 

conquista dos saberes (SEEDF, 2013, p.12). A escola deve ser um espaço que considera 

a diversidade como algo presente na vida de nossos alunos, refletindo sobre fenômenos 

sociais como a discriminação e o racismo (SEEDF, 2013, p.41). 

Conforme Alarcão (2001) a escola desempenha um conjunto de funções que 

vai além da instrução e avaliação, como contemplar as orientações para uma vida tanto 

na escola quanto fora dela, o acolhimento aos alunos e alunas, vivenciando seus espaços 

e tempos, o relacionamento com a comunidade escolar a coordenação de atividades 

(SEEDF, 2013, p.24).  

Quando pensamos na escola visualizamos um ser humano que a frequenta e 

participa de todas as suas propostas de aprendizagem. Nesse contexto, de acordo com a 

Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017, p.9-10), a escola precisa:  

1.  Ser um espaço que valorize a aprendizagem e os conhecimentos científicos e 

culturais para que os alunos e alunas sejam capazes de utilizá-los na sua vivência social 

e econômica afim de “colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva”. 

 2. Oferecer atividades que desperte nos jovens o interesse por ferramentas científicas 

como a investigação, reflexão, análise crítica e a criatividade, com o intuito de que os 

discentes possam fazer elaborações de soluções e testar hipóteses, usufruindo das 

diferentes áreas do conhecimento.  



20 
 

3. Criar mecanismos que valorizem as diversas manifestações artísticas e culturais de 

todas as regiões do mundo e possibilite a utilização das diferentes formas de linguagens 

como a verbal, digital, artística, matemática e científica, para conviver com o 

aprendizado e a partilha de conhecimentos, considerando os sentimentos existente no 

ser humano.  

4. Possibilitar meios para que os jovens exerçam seu protagonismo, desenvolvendo 

concepções individuais, coletivas e democráticas, como também sua autonomia e 

solidariedade.  

5. Possibilitar entender o mundo do trabalho e suas relações, construindo um projeto de 

vida pautado em itens como a autonomia, responsabilidade e liberdade.  

6. Fazer com que alunos e alunas sejam capazes de argumentar pautados em 

informações confiáveis, a fim de defender suas ideias, respeitando e promovendo os 

direitos humanos e a sustentabilidade. 

7. Promover o cuidado com a saúde física e emocional de si e dos outros, tendo 

conhecimento para conviver com sentimentos favoráveis e adversos que se apresentem 

em seu cotidiano, como também o diálogo na resolução de conflitos, respeitando os 

outros no seu pensamento e vivências.  

Ao pensar nos conteúdos científicos, sabe-se que sua organização deve ocorrer 

pautada por um determinado eixo, vindo a estruturar a pedagogia a ser desenvolvida 

tanto por docentes quanto por discentes (BRASIL, 2009). Esses temas devem encontrar 

espaços e momentos nas atividades dos professores e professoras de todas as disciplinas 

(SEEDF, 2013, p.11). 

Na perspectiva do Currículo em Movimento, a escola deve ter em seu 

horizonte princípios como: a transversalidade, diálogo escola-comunidade e 

convivência escolar negociada, ampliando a oportunidades dos estudantes e alunos na 

participação no “processo de concretização de fundamentos, objetivos e procedimentos 

propostos pelo Currículo de Educação Básica” (SEEDF, 2013, p.11). Nesse cenário, 

pode-se compreender o projeto pedagógico como um instrumento orientador, sendo 

visto como “uma necessidade para atender não apenas às exigências da prática 

pedagógica no âmbito escolar, mas também as determinações legais ou decisões 

políticas mais amplas”.  

O projeto pedagógico envolve a política educacional e a ação humana, sendo 

materializado no ambiente escolar. As instituições de ensino não podem apresentar 

projetos iguais, em razão de apresentar diferenças, se faz necessário construir sua 
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identidade e assim se aproximar de uma emancipação. Barroso (2008) mostra que a 

escola não tem autonomia como instituição, mas contribui para a construção dos 

sujeitos. Nessa perspectiva, o processo de construção do projeto pedagógico com sua 

elaboração, implementação e avaliação, pode ser uma forma de ampliar e fortalecer a 

participação da comunidade escolar e, por consequência, a autonomia escolar. 

Entendemos que desse modo haverá uma gestão mais democrática com o envolvimento 

de todos os atores. O desafio está em construir um melhor entendimento, já que há 

contradição desse modelo com a lógica das decisões e ações governamentais estendendo 

sua procura por um modelo geral vindo a funcionar para todos (PIRES; MORORÓ, 

2018).  

A Lei de Diretrizes e Base no Artigo 3ª aprofunda sobre os princípios como: a 

liberdade na aprendizagem e divulgação da cultura, pluralismo de concepções 

pedagógicas, apreço à tolerância; gestão democrática, “vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais e a diversidade étnico-racial” (LDB, 2017, p.9). 

No Artigo 12, da LDB, os estabelecimentos de ensino serão incumbidos de ações como 

implementar a proposta pedagógica; desenvolver meios para a recuperação dos alunos 

de menor rendimento; integrar a sociedade com a escola (LDB, 2017, p.14). Podemos 

entender que a escola deve trabalhar em seu espaço, mas também atuando na 

comunidade. 

Encontra-se no Capítulo II do artigo 22, da LDB, que a educação básica tem 

como objetivo trazer o desenvolvimento na vida do educando, o preparando para 

cidadania, progressão no mercado de trabalho e em estudos posteriores. No Art. 23 para 

contemplar esses objetivos a organização pode ocorrer por meio da seriação anual, na 

semestralidade, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, 

com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

Já no Artigo 24 a educação no nível fundamental, será organizada e pautada em uma 

carga horária mínima anual que será de oitocentas horas, que deverá ser trabalhado em 

no mínimo “duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver” (LDB, 2017, p.23).  

Na Seção III Artigo 32 lemos que o ensino fundamental, com duração de 9 

(nove) anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão, procurando meios para que 

alunos e alunas consigam dominar a leitura, a escrita e o cálculo, compreender a vida 

social, as tecnologias e as artes, de forma a constituir a sua formação e o 
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“fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social” (LDB, 2017, p.23).  

No sistema de Ciclos as aprendizagens visam aprimorar os métodos de ensino, 

o processo de aprendizagem e a avaliação, garantindo assim o conhecimento para os 

estudantes. Nessa perspectiva os espaços e tempos escolares são vivenciados de outro 

modo, o que exige uma construção coletiva quando se pensa na avaliação formativa e 

no trabalho pedagógico, considerando o trabalho interdisciplinar, as múltiplas 

inteligências e os contextos socioculturais (GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 

2014, p.8). As características principais se dão nos processos, tempos e espaços de 

ensino-aprendizagem, considerando a formação  continuada e a avaliação formativa. A 

avaliação formativa servirá de estudo e auxílio para as intervenções pedagógicas e a 

organização do trabalho pedagógico, no qual existe a possibilidade de mobilidade dos 

estudantes (GOVERNO DO DISTRITOFEDERAL, 2014, p.17-19). 

A organização em ciclos é constituída por cinco processos no trabalho 

pedagógico: a) gestão democrática; b) formação continuada dos profissionais da 

educação; c) coordenação pedagógica; d) avaliação formativa; e) organização e 

progressão curricular. 

 

 

IX- Organização do Trabalho Pedagógico da Escola 

Organização escolar: regime, tempos e espaços 

Assim como toda a Rede Pública do Distrito Federal, o CEF 12 está organizado 

no sistema de Ciclos de Aprendizagem no Ensino Fundamental. A escola oferece o 

Ensino Fundamental anos finais, sendo 6ºs e 7ºs anos no turno vespertino (13h às 18h) e 

8ºs e 9ºs anos no turno matutino (07h15min às 12h15min). Atualmente a escola 

funciona com as turmas descritas na Tabela 1, levando em consideração idade/ano:. 

Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens 

 

1º Bloco (6º e 7º anos) 2º Bloco (8º e 9º anos) 

-Estudantes entre 11 e 12 anos de idade, 

com flexibilização. 

-Possibilidade de reprovação ao final do 

bloco (7º ano). 

-Estudantes entre 13 e 14 anos de idade, 

com flexibilização. 

-Possibilidade de reprovação ao final do 

bloco (9ºano). 
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Quanto ao público estudantil matriculado no ano corrente, estão subdivididos 

da seguinte forma: 

 

 

O CEF 12 se organiza em ciclos: 6º e 7º, 8º e 9º, como foi descrito na tabela 1, 

com possível retenção/reprovação no 7º e no 9º anos. A sala de leitura não está em 

TURNO MODA
LI 

DADE 

TURMAS ESTUDANTES 

POR 

TURMA 

POR 

ANO 

POR TURNO 

  
6º Ano A 25 

  

  6º Ano B 31   

  6º Ano C 32   

  6º Ano D 31 210  

  6º Ano E 30   

 ANOS 6º Ano F 29   

 FINAIS 6º Ano G 32   

VESPERTINO     421 

7º Ano A 18 
 

1º BLOCO 7º Ano B 

7º Ano C 

24 

34 
  

  7º Ano D 34 211  

  7º Ano E 33   

  7º Ano F 34   

  7º Ano G 34   

  
8º Ano A 18 

  

  8º Ano B 29   

  8º Ano C 31   

  8º Ano D 28 193  

  8º Ano E 30   

 ANOS 8º Ano F 29   

 FINAIS 8º Ano G 28   

MATUTINO     442 

9º Ano A 26 
 

2º BLOCO 9º Ano B 

9º Ano C 

27 

40 
  

  9º Ano D 40 249  

  9º Ano E 39   

  9º Ano F 38   

  9º Ano G 39   

TOTAL DE ESTUDANTES:863 
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efetivo funcionamento por falta de servidor. Está sendo aberta apenas no intervalo, pela 

vice-diretora, para que os alunos não fiquem sem emprestar livros. A sala de 

informática não funciona porque não tem servidor. 

O trabalho Pedagógico é realizado, observando o Currículo em Movimento do 

Distrito Federal (2ºEdição, 2018), possibilitando as aprendizagens, a partir da 

democratização de saberes, abordando eixos transversais como: Educação para a 

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

Sustentabilidade. 

Durante a semana são realizados três encontros pedagógicos com os 

professores (duas coordenações coletivas e uma coordenação individual). Nas 

coordenações individuais os professores desenvolvem projetos interventivos como 

forma de corrigir as defasagens diagnosticadas; além disso, os professores também 

realizam os planejamentos individuais, estratégias de avaliação e atividades que serão 

desenvolvidas com os alunos que utilizam a plataforma e com os alunos do material 

impresso. 

As coordenações coletivas são usadas para formação continuada dos 

professores e para discutir temas variados de interesse do grupo e da comunidade 

escolar, com ênfase em atender as necessidades de pais e alunos no ensino remoto. 

Na realização dos Conselhos de Classe, são analisadas as aprendizagens com o 

intuito de reorganizar as práticas docentes para alcançar melhores resultados, para o 

planejamento dos Projetos Específicos a serem desenvolvidos bimestralmente e também 

para o estudo dos documentos que norteiam a educação pública no Distrito Federal para 

as aulas presenciais e para as aulas do ensino a distância. 

 

 

Relação escola-comunidade 

A participação da comunidade normalmente acontece a convite da Direção ou 

do Conselho Escolar para: 

● Prestação de contas sobre a aplicação dos recursos recebidos do Governo 

Federal ou Governo local; 

● Participação nas reuniões de pais, que ocorrem ao final de cada bimestre, com o 

intuito de os pais terem ciência do desempenho escolar e das ocorrências disciplinares 

de seus filhos; 
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● Convocações para serem tratados assuntos referentes a alunos específicos (Casos 

de falta, mal comportamento e baixo rendimento);  

● Convocação para a participação dos dias direcionados ao Planejamento 

Pedagógico da comunidade escolar (previstos em calendário); 

 

Atuação de equipes especializadas e outros profissionais 

O sistema educacional tem a competência de propiciar recursos e meios 

capazes de atender às necessidades educacionais especiais de todos os estudantes, de 

modo a oportunizar-lhes condições de desenvolvimento e de aprendizagem, segundo os 

seguintes princípios: 

• Respeito à dignidade humana; 

• Educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de 

comprometimentos que possam apresentar; 

• Direito à igualdade de oportunidades educacionais; 

• Direito à liberdade de aprender e de expressar-se; 

• Direito a ser diferente. 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresenta a Orientação 

Pedagógica da Educação Especial, em consonância com a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva de Inclusão Educacional (MEC/SEESP, 2008), que 

tem como objetivo garantir acesso, participação e condições adequadas de 

aprendizagem aos estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, preferencialmente, em classes comuns do ensino 

regular. 

 

 

 Atuação da Orientação Educacional - SOE 

O CEF 12 conta com dois profissionais atuantes, com orientação e suporte 

educacional o qual visa contribuir, no contexto escolar, para o fortalecimento do 

potencial do indivíduo e da sua capacidade de superar obstáculos sócio interacionais, 

emocionais e de aprendizagem. É parte integrante dos atores institucionais, compondo a 

equipe pedagógica das escolas em suas diferentes modalidades de ensino. Esse 

atendimento interage, permanentemente, no processo ensino-aprendizagem em sua 

articulação e mediação entre a cultura escolar, a realidade social e o contexto 
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socioeconômico em que a comunidade está inserida, principalmente nesse período de 

pandemia. 

Na perspectiva de prevenção primária dos problemas de aprendizagem, 

dificuldade relacional e social adaptativa, a OE atua em todo cotidiano escolar, nas 

Coordenações Coletivas e Conselho de Classe. 

As metodologias utilizadas são: 

● Observações dirigidas na sala de aula e nos corredores (entrada, saída e 

intervalo) no ensino presencial; 

● Entrevistas dirigidas e espontâneas a alunos,professores e familiares; 

● Oficinas e projetos; 

● Pesquisas de perfil socioeconômico e cultural do aluno e família; 

● Busca ativa de estudantes, no periodo de pandemia; 

● Pesquisas no dossiê do aluno (Secretaria da Escola). 

No período do ensino remoto a OE participou da busca ativa de estudantes e 

manteve contato com as famílias por meio de telefone e whatsapp.  

 

Equipe Especializada de Atendimento aos Alunos ANEES 

O atendimento educacional especializado é realizado na Sala de Recursos de 

forma presencial (o atendimento foi realizado de forma virtual e por meio de whatsapp 

no período das aulas remotas) por duas profissionais habilitadas em Ciências Naturais e 

Artes, devidamente qualificadas para este atendimento. O acompanhamento ocorre em 

contraturno de forma individual ou em pequenos grupos, três dias da semana, cada 

atendimento tem a duração de 50 minutos, conforme portaria Nº 395 14/12/2018.  

Este atendimento não pode ser confundido com reforço escolar ou mera  

repetição dos conteúdos programáticos desenvolvidos na sala de aula, ele constitui um 

conjunto de procedimentos específicos, mediadores do processo de apropriação e 

produção de conhecimentos. Busca o envolvimento das famílias na educação e inclusão 

escolar dos estudantes com necessidades educacionais especiais. 

Os professores que atuam no atendimento da sala de recursos também têm a 

responsabilidade de promover condições para que os alunos especiais possam participar 

de todas as atividades desenvolvidas no âmbito escolar, assim como, participam de 

forma colaborativa, com os professores, do planejamento e desenvolvimento de 

estratégias pedagógicas eficientes, que favoreçam as aprendizagens e a interação social 
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dos estudantes com necessidades especiais. Sendo responsáveis por garantir que as 

adequações curriculares necessárias ao processo educacional sejam aplicadas. 

O CEF 12, no ensino presencial trabalha com o total de 3 monitores, para 

atuarem em conjunto com a sala de recursos e professores, para atenderem os estudantes 

com necessidades educacionais especiais.  

 

Atuação dos profissionais de Apoio escolar 

 O CEF 12 não tem profissionais de apoio escolar. A direção e o pedagógico 

estão sobrecarregados e não conseguem desempenhar com excelência suas atribuições 

porque precisam atender todas as demandas da escola como portaria, atendimento 

telefônico, disciplinar, cópias de material, atendimento aos pais, atendimento ao aluno, 

secretaria, sala de leitura, projetos, ausência de professores, violência na escola, crise de 

ansiedade dos alunos. 

 

Metodologia de Ensino Adotadas 

 Como os alunos utilizaram muito o celular com o ensino remoto, alguns 

professores complementam as aula com pesquisa e aplicativos. A escola utiliza também 

o carrinho multimídia, que o professor leva para a sala de aula, sendo um ótimo recurso 

tecnológico. São desenvolvidos vários projetos também, com aulas interativas e lúdicas. 

Infelizmente, o laboratório de informática que é um excelente recurso (pois dispõem de 

computadores e internet)  não está em uso por falta de servidor. 

 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 A coordenação dá o suporte para os professores, produzindo cópias de material, 

orientando por meio de reuniões o desenvolvimento dos projetos e substituindo os 

professores nas suas ausências, aplicando atividades em sala de aula. 

 

Estratégia de Valorização e Formação Continuada dos Profissionais de Educação 

• Realização de Reuniões e formação nas coordenações, discutir nas coordenações 

a importância dos cursos de capacitação.  

• Realizar reuniões pedagógicas, conscientizando os professores e funcionários da 

necessidade de encontrar caminhos mais prazerosos para concretização do 

processo ensino aprendizagem.  
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• Realizar encontros envolvendo todos os professores, coordenação, orientação e 

direção.  

• Realizar palestras sobre relação interpessoal. 

 

Plano para Implementação da Cultura de paz na Unidade Escolar 

 Desenvolvimento de projeto com atividades voltadas para a cultura de paz pelos 

Orientadores Educacionais, professores, coordenação, supervisão, direção e todos os 

profissionais da escola. 

• Apresentação de vídeos, músicas, filmes com temas relacionados a paz, com a 

confecção de cartazes pelos alunos sobre o combate a violência; 

• Rodas de conversa com alunos e professores em sala de aula e palestras com 

especialistas externos à escola. 

 

Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

 Com a pandemia, muitos alunos tiveram dificuldade de acompanhar as aulas no 

ensino remoto, por diversos fatores. Isso agravou a situação do ensino-aprendizagem. 

Após o retorno das aulas presenciais se tornou fundamental uma abordagem 

diferenciada da escola para que muitos alunos não desistissem dos estudos, dentre eles 

estudantes com incompatibilidade idade/ano. 

 Tornar a escola mais dinâmica com projetos e acompanhar a freqüência dos 

estudantes, fazendo uma busca ativa sempre que necessário e o diálogo com as famílias 

e estudantes foram as soluções encontradas. Desta forma a escola realiza ações como: 

• Maior interação com a família; 

• Realização de busca ativa; 

• Projetos para tornar a escola mais atraente como: Sala de Aula Ambiente, Para 

Além dos Muros da Escola, Intervalo Cultural, Interclasse CEF 12, Família na 

escola e Festa Junina; 

• Projeto Interventivo, para garantir oportunidade de ensino para todos os 

estudantes; 

• Rodas de conversa. 

 

Plano de Recomposição das Aprendizagens 

Com a pandemia, a dificuldade de aprendizado de alguns alunos se agravou com 

o ensino remoto. Temos alguns alunos do 6º ano que não foram alfabetizados e também 

alunos com incompatibilidade idade/série. Diante dessa defasagem na aprendizagem, se 

fez necessário intervir com aulas diferenciadas para esses estudantes.  
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 No 1ºbimestre os professores revisaram conteúdos do ano anterior e 

identificaram os alunos que precisariam de intervenção. 

 Dois dias a cada final de bimestre ou sábados letivos, após a seleção desses 

alunos por meio de avaliação diagnótica, é feito um reagrupamento, e os professores de 

português e matemática desenvolvem atividades juntamente com os professores das 

demais disciplinas. Em dias pré determinados, os alunos com mais dificuldades e 

incompatibilidade idade/série são convocados para realizarem essas atividades. Um dia 

para português e outro para matemática.  

 

X- Avaliação dos processos de Ensino e da Aprendizagem: Concepções e Práticas 

Avaliação das aprendizagens 

Conforme as diretrizes pedagógicas para organização escolar do 3º ciclo 

(SEEDF, 2014) o CEF12 vem procurando aprimorar as práticas e estratégias de 

avaliação formativa, respeitando os ritmos de aprendizagem e minimizando mecanismos 

de exclusão social, focando nas aprendizagens e desenvolvimento integral do estudante, 

no ensino presencial, pela plataforma e material impresso. 

Dentro do processo da progressão continuada podemos destacar os seguintes 

mecanismos: 

● Reagrupamentos de estudantes ao longo do ano letivo, levando em consideração 

suas necessidades de aprendizagens, de modo que possam interagir com diferentes 

professores e colegas; 

● Projetos interventivos, que visam dar maior atenção aos estudantes que 

apresentem alguma dificuldade durante o processo; 

● Avanço dos estudantes de um ano a outro no decorrer do ano letivo, se os 

resultados da avaliação assim o indicarem. Sendo que esse avanço é resultado de um 

amplo processo de avaliação não sendo apenas a aplicação de uma prova. 

● Progressão parcial com dependência, quando o estudante não tem 

aproveitamento satisfatório em até duas disciplinas. 

 

Conselho de Classe 

No Conselho de Classe, o corpo docente em conjunto com os representantes do 

SOE, AEE e Direção, analisam a situação escolar de cada aluno, avaliando as 

aprendizagens, comprometimento com os estudos, comportamento em sala presencial 

entre outros aspectos que são tidos como necessários. Essa análise tem como objetivo 
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desenvolver estratégias e projetos específicos para que o aluno tenha um melhor 

desempenho escolar, levando em consideração sua individualidade. 

 

Avaliação Institucional da Unidade Escolar 

 Inicialmente a Direção, em conjunto com o corpo docente, constrói um 

questionário com o objetivo de avaliar diversos aspectos importantes para o 

desenvolvimento escolar, como a organização institucional, desenvolvimento de 

projetos pedagógicos, ensino remoto (início da pandemia) e estrutura física da escola. 

As respostas são analisadas e discutidas, tanto nos conselhos de classe como nas 

reuniões realizadas nos dias letivos temáticos, com o objetivo de integrar a comunidade 

à realidade enfrentada pela escola. 

 

XI- Organização Curricular 

O Currículo em Movimento é apresentado na semana pedagógica, no início do 

ano letivo, para professores e professoras. No ano de 2019 foram relatadas as mudanças 

nos objetivos e conteúdos e a proposta era de trabalhar esse conteúdo não mais em série, 

mas sim em blocos, ou seja, que o trabalho deveria ocorrer em ciclos. Após esse 

momento, durante a semana pedagógica, os docentes se reuniram por área do 

conhecimento para discutir e avaliar o que poderia ser feito para implementação e 

desenvolvimento dos conteúdos nos próximos dois anos. 

Foi destacado que a aprendizagem do aluno era o principal foco e que para isso 

o conteúdo deveria ser pensado na perspective do ciclo e do ensino. Assim se fez 

necessário inserir os mecanismos de reagrupamentos e projetos interventivos como 

forma de contemplar as aprendizagens dos alunos. As ponderações foram feitas 

baseadas nos conteúdos mais importantes e que precisariam de mais tempo para serem 

trabalhados. 

O estudo feito pela gestão e o corpo docente do CEF 12 determinou que o 

currículo deveria ser trabalhado pensando em tempos e espaços diferenciados, 

possibilitando momentos no qual o protagonismo juvenil fosse evidenciado e assim os 

discentes passassem a se sentir atores do processo e não espectadores como encontra-se 

na seriação. 

Diante dos conteúdos apresentados e do replanejamento curricular proposto 

pela Secretaria de Estado de Educação do DF no período de pandemia da COVID 19 

salientou-se a importância de trabalho na perspectiva do letramento e da ludicidade, 
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como eixos integradores, capazes de permitir a contextualização e formas mais atraentes 

para os estudos. Para assim contemplarem com maior abrangência os objetivos e 

expectativas do ensino remoto. 

Pensando no Currículo em Movimento podemos elencar três pontos retirados 

desse documento que visa contribuir para o trabalho pedagógico do CEF-12: 

(1) A avaliação formativa que possibilita a análise e a apreciação do processo de ensino 

e de aprendizagem dos alunos, oportunizando a progressão continuada e assistida das 

aprendizagens de todos os estudantes de maneira responsável. 

(2)  A ação pedagógica pautada em eixos transversais como: diversidade, cidadania, 

direitos humanos e sustentabilidade. 

(3)  O trabalho com eixos: letramentos e ludicidade. 

Em relação aos objetivos: 

(1) Fortalecer vínculos da escola com a família. 

(2) Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino. 

(3) Trabalhar na perspectiva do protagonismo infanto-juvenil. 

 

XII- Plano de Ação para Implementação do Projeto Político-Pedagógico 

 

DIMENSÃO METAS ESTRATÉGIA AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Gestão 

Pedagógica 

 

Formação dos alunos e 

alunas para cidadania.  

 

Formação dos alunos e 

alunas para o mercado de 

trabalho. 

 

Acompanhar a 

frequência 

de alunos e alunas.  

 

Realização de conselhos 

de classe. 

Realização de atividades 

voltadas para inclusão, 

cidadania, cultura de paz 

e protagonismo juvenil.  

 

Realização de Reuniões e 

formação nas 

coordenações 

 

Informação aos 

responsáveis sobre as 

ausências de alunos e 

alunas. 

 

Comunicação com os 

responsáveis para 

identificar o problema 

das faltas. 

 

Acionamento do 

conselho tutelar no caso 

Reuniões na 

coordenação 

pedagógica. 
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de negativa nas tentativas 

de comunicação. 

 

Disponibilização das 

informações das notas e 

comportamentos aos 

responsáveis no horário 

de 

funcionamento da escola 

 

 

Gestão das aprendizagens 

e dos 

resultados educacionais 

Dar condições ao 

educando de sanar 

suas dificuldades 

de aprendizagem  

 

Diagnosticar os 

pontos positivos e 

negativos 

relacionados ao 

resultado obtido 

pelas turmas, 

buscando soluções 

dentro da proposta 

pedagógica para 

dificuldades 

encontradas. 

 

Realizar semana de 

acolhida aos pais e 

alunos. 

 

 

Realizando 

recuperação 

paralela. 

 

Desenvolvendo 

projeto de 

prevenção e 

recuperação de 

alunos fora da 

faixa. 

 

Encaminhando 

alunos ANEES 

para sala de 

recursos. 

 

Organizar 

conselhos de classe 

bimestrais para as 

análises.  

 

Realizar reunião 

com os pais para 

informar sobre o 

funcionamento e 

normas da escola. 

 

Por meio de 

análise, avaliações 

e debates com a 

equipe docente.  

 

Nas coordenações 

Pedagógicas.  

 

Avaliação 

realizada  

ao término do 

encontro. 

 

 

Gestão Participativa Incentivar parceria 

entre escola e 

comunidade para 

que se tenha uma 

escola realmente 

inclusiva e 

democrática.  

Envolver pais

 e 

Ações sociais 

oferecidas à 

comunidade por 

meio de eventos.  

 

Formar equipe de 

mediação de 

conflitos 

envolvendo 

Nas coordenações 

pedagógicas.  

 

Por meio da 

observação das 

situações de 

violência. 
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comunidade 

escolar nos 

problemas 

disciplinares no 

ambiente virtual e 

nos problemas de 

rendimento. 

 

 Incentivar os 

professores a 

participar das 

capacitações à 

distância e as 

oferecidas pela 

SEEDF. 

direção, 

orientação, 

coordenação, pais 

e alunos. 

 

Informativos, por 

e-mail e whatsapp, 

sobre cursos de 

capacitação 

oferecidos pela 

SEEDF. 

 

Discutir nas 

coordenações a 

importância dos  

cursos de 

capacitação 

 

Gestão de pessoas Montar grupos de 

estudos para 

discutir as 

propostas vindas 

da SEDF.  

 

Melhorar a 

integração entre os 

professores dos 

dois turnos, 

coordenação, 

direção e 

orientação. 

Realizar reuniões 

pedagógicas, 

conscientizando os 

professores e 

funcionários da 

necessidade de 

encontrar caminhos 

mais prazerosos 

para concretização 

do 

processo ensino 

aprendizagem.  

 

Realizar encontros 

envolvendo todos 

os professores, 

coordenação, 

orientação e 

direção.  

 

Realizar palestras 

sobre relação 

interpessoal. 

 

Na coordenação 

pedagógica  

 

Nas avaliações 

previstas em 

calendário. 

 

Dia letivo temático 

 

Gestão Financeira Usar as verbas 

recebidas pelo 

Governo Federal e 

Distrital com 

responsabilidade, 

Realização de 

melhorias no 

ambiente escolar 

para melhor 

atender toda a 

Em reuniões 

mensais e 

extraordinárias 

com o Conselho 

Escolar. 
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respeitando as leis. 

 

Providenciar 

reparos e consertos 

nos equipamentos 

da escola quando 

necessário.  

 

Adquirir material 

pedagógico e de 

expediente 

necessários ao 

funcionamento da 

escola e de projetos 

inseridos no PPP. 

 

Administrar 

funcionários e os 

recursos materiais e 

financeiros.  

 

comunidade 

escolar no período 

de pandemia. 

 

Prestar conta da 

verba recebida. 

 

Fazer reparos 

necessários na 

estrutura física da 

escola  

 

Disponibilização 

de material para 

realização do 

trabalho 

pedagógico e 

implementação de 

projetos. 

 

 Elaborar, 

preencher e manter 

a documentação de 

funcionários 

arquivadas 

corretamente. 

 

 

 

Avaliações anuais 

previstas no 

calendário 

escolar/dia 

letivo temático. 

 

Em reuniões, 

coordenações 

pedagógicas. 

 

Em reuniões com 

membros da 

direção. 

 

 

Gestão Administrativa Assegurar o 

cumprimento dos 

dias letivos e horas 

aula estabelecidos 

em lei. 

 

Incentivar os 

professores a 

participarem das 

capacitações à 

distância e as 

oferecidas pela 

SEEDF. 

Zelar pelo 

cumprimento da 

carga horária e 

eficiência no 

trabalho realizado 

pelos 

funcionários. 

 

Cumprindo o 

calendário escolar. 

 

Realizando 

reposições de dias 

letivos, quando 

houver 

necessidade. 

 

Informativos, por 

e-mail, sobre 

cursos de 

Em reuniões, 

coordenações 

pedagógicas. 
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capacitação 

oferecidos pela 

SEEDF. 

 

 

 

XIII- Plano de Ação Específicos da Unidade Escolar 

 

Coordenação Pedagógica 

 

• Suporte aos professores em sala de aula; 

• Coordenar projetos; 

• Substituir professores ausentes; 

• Organização dos registros de atividades da escola; 

• Formação Continuada; 

• Feedbacks para melhoria do funcionamento da escola. 

 

 

Conselho Escolar 

 

• Zelar pela manutenção da escola  

• Monitorar as ações dos dirigentes escolares a fim de assegurar a qualidade do 

ensino; 

• Funções deliberativas, consultivas e mobilizadoras, fundamentais para a gestão 

democrática das escolas públicas. 

 

 

Serviços Especializados SEAA/AEE/Sala de Recursos 

• Acompanhar e orientar os ANEE nas diversas atividades desenvolvidas na 

escola. 

• Promover momentos de conscientização na comunidade escolar, familiar e 

social. 

• Orientar os alunos nas atividades desenvolvidas por meio de programas e 

ferramentas digitais. 
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• Esclarecer aos responsáveis dos ANEE sobre o atendimento educacional 

especializado, bem como obter informações importantes para melhor adequar as 

suas necessidades. 

• Participar de coordenações setorizadas e intermediárias. 

 

 

Orientação Educacional 

• Reorganizar e reestruturar a Orientação Educacional; 

• Favorecer um espaço de diálogo entre a escola e as famílias; 

• Despertar no aluno a autoestima e valorização pessoal; 

• Trabalhar com Projetos diversos; 

• Envolver professores, coordenação e gestão em projetos a partir das demandas; 

• Criar um ambiente favorável para que os alunos expressem seus anseios e 

dificuldades; 

• Fortalecer a parceria com a Rede Externa 

 

Biblioteca Escolar 

 

• Disponibilizar para os estudantes livros físicos com diferentes gêneros literários; 

• Apoio para os conteúdos trabalhados em sala de aula; 

• Ampliar o conhecimento do professor; 

 

 

 

Professores Readaptados 

 

• Portaria; 

• Atendimento ao Aluno; 

• Secretaria; 

• Apoio administrativo; 

• Apoio Pedagógico; 

• Biblioteca; 

• Sala de Informática 
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XIV- Projetos Específicos ou Interdisciplinares da Unidade Escolar 

Temporalidade Projetos Objetivos Gerais 

Durante todo o ano 

letivo 

1. Sala de Aula Ambiente Melhorar a concentração e a disciplina 

dos alunos 

Durante todo o ano 

letivo 

2. Intervalo Cultural Melhorar a freqüência dos estudantes e 

diminuir as brigas com um intervalo 

interativo e desenvolver o 

protagonismo dos alunos, com 

atividades culturais coordenadas pelos 

professores. 

Durante todo o ano 

letivo 

3. Biblioteca Escolar Incentivar os alunos para que 

desenvolvam o hábito pela leitura e 

apoiar os objetivos pedagógicos da 

escola. 

Durante todo o ano 

letivo 

4. Sala de Informática Possibilitar o acesso à tecnologia e 

desenvolver habilidades de pesquisa. 

Durante todo o ano 

letivo 

5. Horta Escolar Permitir que os alunos tenham um 

contato direto com os processos da 

natureza. Promover uma alimentação 

mais saudável, contribuir para os 

temperos da merenda escolar e 

naturalizar o consumo de vegetais e 

legumes. 

Bimestralmente 6. Para Além dos Muros da 

Escola 

Promover passeios escolares para que os 

alunos experimentem atividades novas e 

tenham momentos de diversão e 

experiências novas, fora dos muros da 

escola. . Levar os alunos para conhecer 

pontos turísticos e culturais da cidade.  

Durante todo o ano 

letivo 

7. Plano de Permanência e 

Êxito Escolar dos 

Estudantes 

Tornar a escola mais atraente para os 

alunos e acompanhar a freqüência 

escolar dos estudantes para que 

possíveis providências sejam tomadas, 

combatendo assim a evasão e o 

abandono, garantindo o direito de 

permanência do aluno na escola.  

 

 

Bimestralmente 8. Projeto Interventivo Garantir que todos os estudantes 

tenham boas oportunidades de ensino 

durante o ano letivo. 

 

1ª e 2ª semanas de 

aula, do ano letivo 

9. Acolhida Acolher e apresentar a escola aos 

alunos, espaços físicos, servidores e 

colaboradores. Mostrar aos alunos 

como se organizar para os estudos. 

Mês de março 10. Dia Internacional da Aprimorar o conhecimento histórico 
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Mulher sobre o dia internacional da mulher. 

Conhecer histórias que foram 

importantes para a luta da conquista 

dos direitos das mulheres. 

 

Mês de abril 11. Aluno Representante Conscientizar os alunos da 

importância de exercer o seu direito de 

cidadão, com o seu voto. 

Mês de maio 12. Carta Prego Desenvolver o senso de 

responsabilidade e aventura dos 

alunos. Propiciar a interação com 

servidores, colaboradores e setores da 

escola.  

 

Dias 13 a 17 de 

junho 

13. Cultura de Paz Enfrentar a violência na escola, haja 

visto a grande quantidade da 

disseminação dela pelas mídias 

sociais, digitais e redes convencionais 

de notícias.  

Mês de Junho 14. Festa Junina Proporcionar aos estudantes um 

momento cultural, com apresentação 

de quadrilha e comidas típicas. 

 

Mês de junho e 

julho 

15. Revisitando a História: 

da Antiguidade à 

Modernidade 

Compreender os acontecimentos 

históricos ao longo do tempo e em 

diferentes espaços para analisar, 

posicionar-se e intervir no mundo 

contemporâneo. Estimular a 

autonomia de pensamento e a 

capacidade de reconhecer que os 

indivíduos agem de acordo com a 

época e o lugar nos quais vivem, de 

forma a preservar ou transformar seus 

hábitos e condutas. 

Mês de agosto 16. Concurso de Redação Oportunizar os estudantes que têm 

facilidade de escrever para mostrar o 

seu talento e estimular a escrita aos 

demais estudantes. 

 

Agosto e início de 

setembro 

17. Ler Nunca é Demais Estimular a leitura de livros literários e 

aprimorar a escrita. 

 

1ª quinzena de 18. Extraordinário Mostrar aos estudantes as 

possibilidades de se ter uma vida 
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setembro sensacional, mesmo não estando de 

acordo com os padrões da sociedade. 

 

Mês de setembro 19. Setembro Amarelo Ressaltar a importância de valorização 

da vida especialmente nesse mês 

dedicado à prevenção do suicídio. 

Fornecer mecanismos para que os 

estudantes conheçam os seus 

sentimentos e desenvolvam as suas 

habilidades socioemocionais com 

maior segurança. Combater a 

depressão e buscar ajuda. 

 

 

Última sexta-feira 

do mês de 

setembro 

20. Família na Escola Trazer a família para prestigiar os 

trabalhos e apresentação dos seus 

filhos na escola. 

Início de outubro 21. Interclasse CEF 12 Trazer uma identidade coletiva, 

sentimento de orgulho de pertencer a 

uma escola. Incentivar a pratica de 

esportes e atividades físicas bem como 

promover uma maior integração e 

cooperação entre os alunos. 

Novembro 22. Consciência Negra Reflexão e discussão sobre o racismo 

estrutural. Valorização da cultura 

negra. 

 Objetivos Gerais dos projetos propostos para o ano de 2022 no CEF 12 de Ceilândia. 

 

XV- Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político-Pedagógico 

A avaliação e acompanhamento do Projeto Pedagógico do CEF 12 é realizada 

nos dias letivos temáticos, onde é oportunizado um momento em que toda a 

comunidade escolar participa, e a cada projeto desenvolvido, por meio de sugestões dos 

professores para ajustes e implementações, considerando que a escola é um espaço de 

constantes problemas e soluções. 

 

 

 

 

 

 

https://blog.elevaplataforma.com.br/habilidades-socioemocionais-como-elas-impactam-o-aluno/
https://blog.elevaplataforma.com.br/habilidades-socioemocionais-como-elas-impactam-o-aluno/
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XVII- Anexos 

Projeto 1 – Sala de Aula Ambiente 

Sala de Aula Ambiente 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 Melhorar a concentração e disciplina dos alunos.  

Objetivos Específicos 

• Movimentar os alunos a cada sinal de troca de aula; 

• Trabalhar a disciplina e organização dos alunos; 

• Gasto de energia; 

• Maior concentração nas aulas 

• Proporcionar salas com espaço temático; 

• Recursos didáticos e pedagógicos específicos de cada disciplina 

 

Justificativa 

 A escola, no seu formato tradicional não apresenta atrativos para os estudantes, 

que estão interagindo com o mundo virtual constantemente, mundo este que é dinâmico 

e divertido. Para o professor, também não é fácil disponibilizar variedade de recursos 

didáticos visto que ele precisa carregar o material a cada troca de sinal. Pensando nesses 

fatores, a implementação da sala de aula ambiente é a solução, visto que será uma sala 

de aula com recursos-didático-pedagógicos que atendam um fim educacional específico. 

Os alunos vão interagir com uma diversidade de recursos e a dinâmica da escola 

mudará. Não será mais o professor a se deslocar e sim os estudantes. Para isso os alunos 

precisarão ser mais disciplinados e gastarão mais energia, o que permitirá uma maior 

concentração nas aulas. 

.  Foi observado que ficar em sala de aula, aguardando o professor a cada sinal de 

troca de aula é cansativo para os estudantes. Estudar disciplinas diferentes, na mesma 

sala de aula, não é muito motivador para eles, que são curiosos e cheios de energia.  

 O objetivo é que cada sala ambiente seja identificada de forma lúdica, com 

pinturas e placas nas portas. Cada sala ambiente será equipada com os materiais 

pedagógicos necessários e específicos de cada disciplina. A sala de geografia, por 

exemplo, com um conjunto de mapas, globo, fotos e gravuras. 

Atividades 

• Matemática: Diversos recursos didáticos podem ser utilizados na sala ambiente 

de Matemática: tangram, dominós, xadrez, jogo da memória, material dourado, 
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ábacos, círculos das frações, figuras geométricas, poliedros de acrílico, globos, 

dados, moedas, réguas, recortes de notícias envolvendo gráficos, tabelas; 

 

• Português: O varal de leitura é realizado todos os dias da semana, ficando 

exposto na sala com variedades de gêneros textuais; 

 

• História: maquetes, infográficos, linha do tempo, varal para exposição de 

imagens (histogram); 

 

• Geografia: recursos que são utilizados durante as aulas já estarem disponíveis 

para o uso, a exemplo de mapas temáticos, globo terrestre, telas e equipamentos 

de retroprojeção, maquetes; 

 

• Ciências: utilização de banners: sistema do corpo (cardiovascular, respiratório, 

nervoso, excretor, digestório e reprodutor), banner da tabela periódica, modelo 

corpo humano em 3D 

 

• Arte: teatro, dança, artes visuais 

 

• Inglês: exposição de imagens e frases, jogos de palavras, cartões de memória 

flash, jogos de raciocínio rápido e aulas de gramática interativa; 

 

• Educação Física: Proximidade do depósito e materiais esportivos e porta de 

entrada da quadra 

 

Material 

Tinta de parede, adesivos, grafite, armários, mapas, dicionários, tabuadas, baners, 

prateleiras, tinta guache, pincéis, tesouras, lápis de cor, régua, cartolina, tnt, pincel 

atômico, livro literário. utilização de mapas antigos e geográficos, globo terrestre e 

recursos multimídia como datashow, lupas, estiletes, tubos de ensaio, pinça de 

madeira, banners: sistema do corpo (cardiovascular, respiratório, nervoso, excretor, 

digestório e reprodutor), banner da tabela periódica, luvas descartáveis, modelo 

corpo humano em 3D, placas de petri, microscópio óptico, kit de lâminas 

preparadas, termômetro, funil 

Temporalidade 

Atividade desenvolvida durante todo o ano letivo 

Avaliação 

Comportamento e rendimento dos alunos. 
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Projeto 2 – Intervalo Cultural 

Intervalo Cultural 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 Melhorar a freqüência dos estudantes e diminuir as brigas com um intervalo 

interativo e desenvolver o protagonismo dos alunos, com atividades culturais 

coordenadas pelos professores. 

 

 

Objetivos específicos 

• Músicas sugeridas pelos alunos e danças; 

• Jogos e leitura 

• Teatro e instrumentos musicais 

• Aumentar a freqüência dos alunos 

• Protagonismo dos estudantes, com sugestões de atividade e apresentações 

artísticas externas e dos próprios próprios alunos. 

 

Justificativa 

 Foi observado que os 15 minutos de intervalo é um tempo muito curto para os 

estudantes lancharem, beberem água e irem ao banheiro. Com essa corrida contra o 

tempo, eles ficavam muito agitados, aumentando as ocorrências de machucados e 

brigas.  

 Para diminuir essas ocorrências e pensando também em tornar as aulas mais 

atrativas para os jovens surgiu a idéia de implementar o intervalo cultural.  

  

Objetivos específicos 

• Tempo maior para os alunos lancharem; 

• Tornar a escola atrativa para os jovens; 

• Desenvolver o protagonismo dos estudantes; 

• Diminuir as brigas e machucados no intervalo. 

 

 

Atividades 
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• Músicas e danças (coordenadas pelos professores); 

• Apresentação cultural (coordenada pelos professores); 

• Jogos e leitura (coordenados pelos professoes); 

 

Material 

Caixa de som, Espaço cultural com palco, microfone, violão, jogos, livros literários. 

 

Temporalidade 

A proposta é que a cada duas aulas os alunos tenham um intervalo de 15 

minutos, totalizando dois intervalos por dia. Sendo que para o vespertino, o primeiro é 

para o lanche e o segundo cultural e para o matutino o primeiro intervalo é cultural e o 

segundo para o lanche. 

De segunda a quinta-feira serão disponibilizadas músicas para os alunos e na 

sexta-feira jogos e apresentações culturais pelos próprios estudantes ou externa. 

Avaliação 

Participação dos alunos. 
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Projeto 3 – Biblioteca Escolar 

Biblioteca Escolar 

CEF 12 de Ceilândia 

 

Objetivos Gerais 

Incentivar os alunos para que desenvolvam o hábito pela leitura e apoiar os 

objetivos pedagógicos da escola. 

 

Objetivos Específicos 

• Disponibilizar para os estudantes livros físicos com diferentes gêneros literários; 

• Apoio para os conteúdos trabalhados em sala de aula; 

• Ampliar o conhecimento do professor; 

 

Atividades 

• Empréstimos de livros; 

• Leitura compartilhada; 

• Pesquisa. 

 

Material 

Livros literários, livros didáticos, mapas, gibis, mídias, computador, internet, 

dicionários, gramática, mesas, cadeiras, estantes, armários, ar condicionado 

 

Temporalidade 

Durante todo o ano letivo 

 

Avaliação 

Quantitativo de empréstimos dos estudantes. 
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Projeto 4 – Sala de Informática 

Sala de Informática 

CEF 12 de Ceilândia 

 

Objetivos Gerais 

Possibilitar o acesso à tecnologia e desenvolver habilidades de pesquisa. 

 

Objetivos Específicos 

• Disponibilizar para os estudantes acesso a internet e uso em nível básico de 

programas como worl; 

• Apoio e pesquisa para os conteúdos trabalhados em sala de aula; 

• Uso adequado das redes sociais; 

• Identificar notícias fake news 

 

Atividades 

• Uso de computadores e internet; 

• Produção de trabalhos escolares; 

• Pesquisa. 

 

Material 

Computadores, internet, impressora, folha A4, quadro, apagador, pincel para quadro 

branco, ar condicionado, mesas, cadeiras, fone de ouvido 

 

Temporalidade 

Durante todo o ano letivo 

 

Avaliação 

Pesquisas e trabalhos escolares realizados. 
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Projeto 5- Horta Escolar 

Horta Escolar 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 Permitir que os alunos tenham um contato direto com os processos da natureza. 

Promover uma alimentação mais saudável, contribuir para os temperos da merenda 

escolar e naturalizar o consumo de vegetais e legumes. 

 

Objetivos Específicos 

• Laboratório vivo para as aulas de ciências; 

• Contato direto com os processos da natureza; 

• Temperos frescos para a merenda; 

• Naturalizar o consumo de vegetais e legumes 

• Senso de responsabilidade; 

• Cuidado com o meio ambiente. 

 

Justificativa 

 Observou-se que os alunos não tinham muito conhecimento sobre a origem de 

alguns alimentos e, semanalmente, é necessário adquirir algumas ervas para incrementar 

a merenda da escola. Para solucionar esse problema e para aproveitar o espaço propicio 

ao cultivo (um terreno localizado atrás da cantina) juntamente com o professor de 

ciências para coordenar, iniciou-se o projeto da horta. 

Atividades 

Preparo da terra, plantio e cultivo desenvolvidos nas aula de Ciências. 

Material 

Tijolos, cimento, areia, água, terra, sementes, enxadas, pás, adubo 

Temporalidade 

Plantio desenvolvido durante o ano letivo. 

Avaliação 

Participação dos alunos e colheita. 
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Projeto 6 – Para Além dos Muros da Escola 

Para Além dos Muros da Escola 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 Promover passeios escolares para que os alunos experimentem atividades novas e 

tenham momentos de diversão e experiências novas, fora dos muros da escola. . Levar os alunos 

para conhecer pontos turísticos e culturais da cidade.  

Objetivos específicos 

• Conhecer pontos turísticos do Distrito Federal; 

• Passeios ao cinema, teatro, clubes, zoológico, museu. 

• Proporcionar cultura, entretenimento e lazer 

 

Justificativa 

 Os alunos gostam de novidade, para eles o passeio escolar é uma forma de 

entretenimento e de socialização com os colegas da escola. Muitos alunos não têm oportunidade 

de passear e conhecer lugares novos, porque os pais não têm tempo para levar ou mesmo 

condições financeiras para isso. Realizar os passeios na escola é uma oportunidade para esses 

estudantes, além ser um momento divertido. E ainda desenvolve o lado cultural e social do 

aluno. 

 

Atividades 

• Passeio ao cinema; 

• Passeio ao museu; 

• Passeio ao teatro; 

• Passeio ao zoológico; 

• Passeio ao clube; 

• Passeio a pontos turísticos. 

 

Material 

Ônibus, papel A4, cartolina, pincel atômico, fita adesiva, tinta de impressora. 

Temporalidade 

Passeios realizados uma vez a cada bimestre do ano letivo. 

Avaliação 

Um breve relato do passeio por escrito. 
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Projeto 7 – Plano de Permanência e Êxito Escolar 

Plano de Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes- Incompatibilidade 

idade/ano 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

Tornar a escola mais atraente para os alunos e acompanhar a freqüência escolar 

dos estudantes para que possíveis providências sejam tomadas, combatendo assim a 

evasão e o abandono, garantindo o direito de permanência do aluno na escola.  

 

Objetivos Específicos 

• Maior interação com a família; 

• Realização de busca ativa; 

• Projetos para tornar a escola mais atraente como: Sala de Aula Ambiente, Para 

Além dos Muros da Escola, Intervalo Cultural, Interclasse CEF 12, Família na 

escola e Festa Junina; 

• Projeto Interventivo, para garantir oportunidade de ensino para todos os 

estudantes; 

• Motivar os alunos com incompatibilidade idade/ano. 

 

Justificativa 

 Com a pandemia, muitos alunos tiveram dificuldade de acompanhar as aulas no 

ensino remoto, por diversos fatores. Isso agravou a situação do ensino-aprendizagem. 

Após o retorno das aulas presenciais se tornou fundamental uma abordagem 

diferenciada da escola para que muitos alunos não desistissem dos estudos, dentre eles 

ao alunos com incompatibilidade idade/ano. 

 Tornar a escola mais dinâmica com projetos e acompanhar a freqüência dos 

estudantes, fazendo uma busca ativa sempre que necessário e o diálogo com as famílias 

e os estudantes foram as soluções encontradas. 

Atividades 

• A cada 3 faltas do aluno os professores encaminham para a OE, para contato 

com as famílias; 

• Sala de aula mais atraente e dinâmica, passeios, intervalo interativo e cultural, 

festas; 

• Formação Continuada dos professores; 

• Aulas lúdicas; 
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• Rodas de conversas com os alunos com incompatibilidade idade/ano. 

Material 

Papel A4, sala de aula ambiente, caixa de som, telefone, whatsapp, canetas, cartolina, 

pincel atômico, régua, violão, jogos, sala de vídeo, sala de aula, pátio, quadra. 

Avaliação 

Retorno da OE para os professores do contato com a família e as intervenções, 

freqüência dos alunos e aprovação. 

Referência 

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/Orientacao-pedagogica-

para-a-Permanencia-Escolar.pdf 
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Projeto 8 – Projeto Interventivo: Recomposição das Aprendizagens 

Projeto Interventivo: Recomposição das Aprendizagens 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 Garantir que todos os estudantes tenham boas oportunidades de ensino durante o 

ano letivo. 

 

Objetivo específico 

• Identificar os alunos que estão com dificuldades ou atraso no aprendizado; 

• Formar grupos com os alunos com mais dificuldade e incompatibilidade 

idade/ano; 

• Orientar os professores para aulas diferenciadas; 

• Organizar encontros com aulas lúdicas de português e matemática para esses 

alunos; 

• Professores de outras disciplinas contribuindo com idéias e sugestões para 

produzir material interdisciplinar 

Justificativa 

 Com a pandemia, a dificuldade de aprendizado de alguns alunos se agravou com 

o ensino remoto. Temos alguns alunos do 6º ano que não foram alfabetizados e também 

alunos com incompatibilidade idade/série. Diante dessa defasagem na aprendizagem, se 

fez necessário intervir com aulas diferenciadas para esses estudantes.  

 No 1ºbimestre os professores revisaram conteúdos do ano anterior e 

identificaram os alunos que precisariam de intervenção. 

 Dois dias a cada final de bimestre ou sábados letivos, após a seleção desses 

alunos por meio de avaliação diagnótica, é feito um reagrupamento, e os professores de 

português e matemática desenvolvem atividades juntamente com os professores das 

demais disciplinas. Em dias pré determinados, os alunos com mais dificuldades e 

incompatibilidade idade/série são convocados para realizarem essas atividades. Um dia 

para português e outro para matemática.  

Atividades 

• Aulas com revisão de conteúdo; 

• Acompanhar a freqüência; 

• Formação continuada dos professores; 

• Dia 1: Leitura e escrita (atividades lúdicas); 

• Dia 2: Cálculo e raciocínio lógico (atividades lúdicas) 
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Material 

Cartolina, tesoura, cola, pincel atômico, pincel para quadro branco, lápis, borracha 

apontador, régua, apagador, sala de vídeo, sala de aula, pátio, fita adesiva, aparelho de 

som, jogos pedagógicos 

Temporalidade 

O Projeto Interventivo é realizado em dois momentos a cada final de bimestre. 

As aulas de português são ministradas na última quinta e a de matemática na última 

sexta-feira a cada fim de bimestre, em dias da semana no contra turno, ou pela manhã, 

nos sábados letivos. 

 

Avaliação 

Menor número de evasão e reprovação. 
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Projeto 9 – Acolhida 

Acolhida 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 Acolher e apresentar a escola aos alunos, espaços físicos, servidores e 

colaboradores. Mostrar aos alunos como se organizar para os estudos. 

Objetivos Específicos 

 Acolher o aluno, mostrando os seus deveres  e passar para ele a sensação de 

pertencimento e respeito. 

Justificativa 

 Identificou-se que os alunos chegam na escola e se sentem perdidos, 

desamparados. Principalmente os alunos do 6º ano, que estão vindo do aconchego da 

escola classe direto para a correria dos anos finais. 

 Pensando nisso, decidimos dedicar um momento para acolher esses estudantes. 

Atividades 

• Tour pela escola; 

• Mensagem de boas-vindas; 

• Reflexão sobre a diferença entre aluno e estudante; 

• Dicas de estudo e organização; 

 

Material 

Papel A4, impressora, cartucho colorido, pirulitos, grampeador, grampos, tesoura, 

cartolina, faixa de boas-vindas, sala de vídeo, canetas, ar condicionado. 

Temporalidade 

 As duas primeiras semanas de aula. 

Avaliação 

 Formulário com perguntas: O que achou do tour?; Gostou da escola?; Gostou 

das dicas de estudo?; Deixe uma sugestão ou um elogio. 
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Projeto 10 – Dia Internacional da Mulher 

Dia Internacional da Mulher 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

Aprimorar o conhecimento histórico sobre o dia internacional da mulher. 

Conhecer histórias que foram importantes para a luta da conquista dos direitos das 

mulheres. 

Objetivos Específicos 

• Entender a importância do dia 8 de março; 

• Trabalhar o respeito pela mulher; 

• Conhecer a história de personalidades femininas; 

Justificativa 

 Os professores, juntamente com os orientadores educacionais perceberam que 

muitos alunos viviam casos de violência contra a mulher no ambiente familiar ou na 

vizinhança. Observou-se também os crescentes casos de feminicídio divulgados pela 

mídia. O projeto foi pensado para que se tivesse um momento dedicado à discussão, 

estudo e produção de trabalhos referentes ao tema. 

Atividades 

• Mês da mulher, com discussão sobre: direitos, conquistas e violência; 

• Cada professor trabalha uma personalidade feminina com sua turma sorteada; 

• As turmas, coordenadas por seus respectivos professores gravaram vídeos com 

as apresentações; 

• Os vídeos foram apresentados na sala de vídeo, para as outras turmas.  

• Durante as apresentações os meninos entregaram uma lembrancinha para as 

meninas; 

• Cada ano assistiu as suas respectivas produções e as produções das outras 

turmas do mesmo ano. 

Material 

Cartolina, pincel atômico, pincel para quadro branco, apagador, fita adesiva, régua, lápis 

de cor, papel A4, mural, sala de vídeo, pain drive, celular, figurino, maquiagem 

Temporalidade 

Ações desenvolvidas durante todo o mês de março. 

Avaliação 

Organização dos alunos, participação, apresentação e conscientização. 
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Projeto 11 – Aluno Representante 

Aluno Representante 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 Conscientizar os alunos da importância de exercer o seu direito de cidadão, com 

o seu voto. 

Objetivos Específicos 

• Proporcionar aos estudantes um momento de reflexão sobre os conceitos 

básicos de cidadania; 

• Esclarecer as funções e impedimentos para ser um representante de sala; 

• Protagonismo juvenil; 

• Reduzir o mal comportamento. 

 

Justificativa 

 Como estamos em ano eleitoral, os professores sugeriram aproveitar a escolha 

de representante para mostrar aos alunos a relevância do voto e a importância escolher 

um bom candidato. 

Atividades 

• Reflexão sobre cidadania; 

• Esclarecer as funções e impedimentos para ser representante; 

• Candidatos; 

• Ficha limpa na direção; 

• Autorização dos pais; 

• Eleições, com voto na urna. 

Material 

Papel A4, impressora, cartucho de tinta, papelão, cartolina, pincel atômico, pincel para 

quadro branco, apagador, computador, programa. 

 

Temporalidade 

Durante o mês de abril. 

Avaliação 

A escolha do representante, pelo voto. 
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Projeto 12 – Carta Prego 

Carta Prego 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 

 Desenvolver o senso de responsabilidade e aventura dos alunos. Propiciar a 

interação com servidores, colaboradores e setores da escola.  

 

Objetivos Específicos 

 

 

• Conseguir fazer o maior número de tarefas em uma semana; 

• Atividade diferenciada; 

• Praticar as teorias ensinadas em sala de aula; 

• Combater a violência na escola; 

• Praticar a gentileza; 

• Incentivar o bom comportamento; 

• Valorização da equipe de trabalho da escola, 

 

 

Justificativa 

 

Diante de uma realidade de constantes brigas no ambiente escolar e para 

trabalhar várias temáticas em um curto espaço de tempo, a professora de educação física 

desenvolveu com os seus alunos uma aula diferenciada e lúdica, utilizando a Carta 

Prego. A professora se inspirou em uma antiga prática dos escoteiros, em que, sem 

maiores explicações, o chefe deixava um envelope com uma carta dentro, para cada 

Patrulha, espetada em um prego, na porta da sede. Os Escoteiros quando chegavam para 

a reunião a encontravam, abriam e, então, passavam a executar as tarefas solicitadas na 

carta.  

A carta desenvolvida pela professora contém uma lista de tarefas para serem 

realizadas na escola, pela turma, no prazo de uma semana. Com registros escritos, 

fotografados e filmados.  

 

Atividades 

 

Tarefas: 

1. Escolher o responsável da patrulha que irá entregar as tarefas realizadas para a 

professora de educação física.  

2. Calcular a área da quadra lateral de esportes da escola utilizando o método de 

passos. 

3. Fazer 1 cartaz sobre o combate a violência nas escolas. 
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4. Escolher 2 pessoas da patrulha para entrevistar o vigilante do dia na escola. 

Pergunte o nome do vigilante e faça mais 4 perguntas sobre segurança interna e 

arredores da nossa escola. Agradeça as informações e registre tudo em um papel. 

5. Procurar o professor de inglês e perguntar se ele tem algum desafio para sua 

patrulha. 

6. Ficar uma semana sem ter nenhum registro de indisciplina no ambiente escolar. 

7. Desenhar o mapa interno da nossa escola informando cada sala de aula e outros 

ambientes pertencentes a este espaço e orientar o mapa conforme os pontos 

cardeais (norte, sul, leste e oeste).  

8. Consultar alguém da equipe de limpeza da escola sobre qual é o maior desafio 

diário de limpeza de nosso ambiente escolar. Pergunte o nome do servidor, 

agradeça a informação e anote em um papel. 

9. Nomeie e faça o desenho da mascote da sua patrulha em uma folha de papel.  

10. Fotografar com o celular toda sua patrulha em frente ao muro grafitado da 

escola, junto com a diretora ou diretor. 

11. Jogar uma partida de queimada com a outra patrulha da sua turma. 

12. Escolher 2 representantes da sua patrulha para assistir o filme “disque 

quilombola” às 10 hs de quinta feira na sala de vídeo da escola, comentar o filme 

com toda sua patrulha e fazer um relatório de 1 página no caderno sobre o filme. 

13. Fazer um vídeo dancinha tik tok com todos integrantes da patrulha. O vídeo 

deverá ter no mínimo 1 minuto de duração. 

14. A patrulha deverá fazer um vídeo cantando alguma música que fale sobre nosso 

país. Todos integrantes deverão fazer parte do vídeo e cantar a música. É 

permitido usar acessórios ou instrumentos musicais. 

15. Produzir um “meme” da patrulha executando qualquer uma das tarefas da carta 

prego. 

16. Ir até a cantina da escola, cumprimentar a equipe de cozinha, perguntar o nome 

do responsável do espaço e o lanche que será servido no dia. Agradeça a 

informação e anote-a em um papel. 

 

 

Material Necessário 

Papel A4, cartolina, pincel atômico, fita adesiva, lápis de cor, celular, internet, folha 

com pauta, caneta, sala de vídeo, filme: “disque quilombola” 

Temporalidade 

 

Avaliação 

 

Participação, registros e realização das tarefas. 
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Projeto 13 – Cultura de Paz 

 Cultura de Paz  

Orientação Educacional 

CEF 12 de Ceilândia 

 

Objetivos Gerais  

Enfrentar a violência na escola, haja visto a grande quantidade da disseminação dela 

pelas mídias sociais, digitais e redes convencionais de notícias. A violência nas escolas 

tem sido colocada em destaque desde o retorno das atividades presenciais nas escolas. 

 

Objetivos Específicos 

• Conhecer a origem da violência 

• As causas da violência em geral na sociedade 

• Trazer temas relacionados as situações de conflitos que geram a violência 

• Mostrar que a violência traz consequências serias a sociedade, a família e a 

escola 

 

Justificativa 

A sociedade, em especial o educando, foram privados do convívio social devido a 

pandemia da COVID 19, por isso ficaram isolados nos espaços de suas casas, na 

maioria das vezes bem pequenos, que dividido com muito membros da família torna o 

convívio ainda mais complicado devido as intimidades de cada pessoa que ali vivem. 

Com isso tiveram um longo tempo fora do convívio com outras pessoas, com os colegas 

e familiares, o que alterou uma rotina que já era pré-estabelecida. 

Nesse período, as atividades escolares ficaram bastante comprometidas por uma série de 

razões, permitindo o contato apenas de forma remota, privando-os assim das relações 

sociais e do contato físico. Como conseqüência dessa demanda passaram a desenvolver 

comportamentos agressivos contra si ou contra seus pares e nesse sentido pode-se 

perceber o aumento considerável de conflitos e que por fim passaram a culminar em 

atos de violência com vias de fato, dentro e fora da escola, inclusive nas suas 

imediações, onde os alunos marcam pontos de encontro para resolverem seus problemas 

na “porrada”. 

Diante disso surgiu a necessidade de nós, enquanto escola, trabalharmos essas questões, 

na tentativa de acabar/reduzir/conscientizar os alunos de que a violência não é o 
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caminho correto para resolução de conflitos e a partir disso trabalhar com a linguagem 

não violenta. 

A execução desse projeto é uma tentativa de conscientizar nossos alunos e alunas a 

respeito da convivência harmônica e respeitosa entre seus pares por meio da mediação 

de conflitos e da Cultura de Paz, que se relacionem uns com os outros de forma 

empatica e reaprendam a resolver as diferenças com diálogos e não com violência. 

 

 

Atividades 

• Conversas voltadas para a cultura da paz pelos: Orientadores Educacionais, 

professores, coordenação, supervisão, direção e todos que compõem os quadros 

da escola desde a entrada a saída. 

• Vídeos, músicas, filmes com temas relacionados a paz etc. 

• Confecção de cartazes pelos alunos sobre o combate à violência. 

• Rodas de conversas com os alunos e professores em sala de aula 

• Palestras na escola com especialistas externos a escola 

 

 

Material 

TNT, tinta guache, notebook, pincel atômico, folhas de papel, cartolina 

 

Temporalidade 

 

Atividade desenvolvida de 13/06 a 17/06/2022 

Segunda - feira 

Professores em sala de aula. 

1ª parte - Leitura de texto com os alunos 

2ª parte – Roda de conversa com perguntas dirigidas que promovam o debate e reflexão 

a cerca do tema. Escuta sensível em relação a demanda dos alunos e que os levem a 

reflexão sobre resolução de conflitos. 

Terça-feira 

Vídeo e palestras com os Orientadores Educacionais – Reflexão sobre o que foi 

exposto.  
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Caixinha com os situações conflituosas que já surgiram no âmbito da nossa escola ou 

que tenha sido visto em outras escolas e orientação de como agir. O que fazer e o que 

não fazer? Quem procurar?   

Quarta- feira 

Finalização das turmas como os Orientadores Educacionais. 

 

Quinta-feira 

Sexta-feira 

Trabalho de artes com os professores de artes onde os alunos produziram artes em tinta 

guache e TNT 

Avaliação 

Questionário onde os educandos responderão o que aprenderam sobre o que é violência 

e como evitá-la em nossas vidas cotidiana. 

Culminância 

Passeata pela rua central do bairro com item de cor branca: fitas, cartaz, laços, 

bandeirinhas simbolizando a paz. 

O intuito é chamar a atenção da comunidade que escola e a sociedade estão juntos 

lutando para combater a violência nas escolas e na sociedade. 
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Projeto 14 – Festa Junina 

Festa Junina 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 Proporcionar aos estudantes um momento cultural, com apresentação de 

quadrilha e comidas típicas. 

Objetivos Específicos 

• Momento de diversão e alegria; 

• Distribuição de comidas típicas; 

• Interação entre professores e alunos. 

• Socialização dos estudantes. 

 

Justificativa 

 Há muito tempo a escola tinha vontade de promover uma festa junina somente 

para os estudantes. Um momento de alegria de descontração, valorizando as 

festividades culturais.  

Atividades 

• Ornamentação da escola com bandeirinhas; 

• Comunicado aos pais do evento interno; 

• Distribuição de cachorro-quente, refrigerante, canjica e pipoca; 

• Apresentação de quadrilha tic toc. 

 

Material 

Bandeirinhas, óleo, milho de pipoca, milho de canjica, pão, salsicha, tomate, cebola, 

saquinho de pipoca, copo descartável, leite, açúcar, sal. 

Temporalidade 

Mês de junho, turno matutino e vespertino. 

Avaliação 

Final do mês de junho, com as apresentações. 
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Projeto 15 – Revisitando a História 

Revisitando a História: da Antiguidade à Modernidade. 

CEF 12 de Ceilândia 

 

OBJETIVOS:  

Objetivos gerais:  

• Compreender os acontecimentos históricos ao longo do tempo e em diferentes 

espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.  

• Estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que os 

indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem, de forma a 

preservar ou transformar seus hábitos e condutas. 

Objetivos específicos: 

• Identificar os principais aspectos das civilizações da Antiguidade, do mundo 

medieval e moderno.  

• Compreender as contribuições dos povos antigos aos modernos para a formação 

do mundo contemporâneo. 

• Exercitar a curiosidade intelectual e a criatividade dos alunos a partir da 

materialização (construir materiais lúdicos em sala de aula) dos processos 

históricos estudados sobre a Antiguidade à Modernidade. 

JUSTIFICATIVA: 

Os métodos do ensino de História têm sido discutidos ao longo dos anos e entende-

se que é necessário instruir uma história mais crítica, reflexiva e dinâmica. Em nossa 

sociedade atual o ensino precisa buscar novas abordagens, unindo teoria e prática, além 

de criar diferentes estratégias educacionais utilizando também a ludicidade. A Sala 

ambiente é uma sala de aula na qual se dispõem recursos didático-pedagógicos que 

atendam um fim educacional específico.  A ideia é fazer o aluno interagir com uma 

maior diversidade de recursos e materiais pedagógicos e ter mais condições de 

estabelecer uma relação entre conhecimento escolar, a sua vida e o mundo. 
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Numa sala de aula tradicional percebe-se que os alunos apresentam dificuldades em 

contextualizar os fatos históricos, a construção dos cenários em suas mentes e dessa 

forma não alcançando uma plena compreensão do conteúdo abordado. Além disso, o 

tempo para buscar e organizar o material necessário para uma aula mais dinâmica pelo 

professor gera demora, tempo suficiente para tirar a concentração dos alunos 

provocando dessa forma um desinteresse.  

O ensino de História através da sala ambiente pode proporcionar condições para que 

o aluno amplie sua percepção e compreensão de mundo em que vive, buscando a 

melhoria na qualidade de ensino para todos, onde os recursos possam facilitar o 

conhecimento a todos, de acordo com as necessidades e dificuldades de cada um. Uma 

sala ambiente de História deve oferecer recursos materiais e físicos que proporcionem 

uma abordagem pedagógica mais significativa para o processo ensino-aprendizagem. 

Contendo recursos que estimulem a investigação, a criatividade e o senso crítico. 

A sala ambiente de História é dinâmica: o visual, a decoração e a organização 

mudam  conforme as necessidades da aula e da turma.  

MÉTODOS:  

O projeto tem como tema central a construção (montagem) de cenários históricos 

trabalhados ao longo do período letivo, contemplando povos da antiguidade até a 

modernidade (Egito, Hebreus, Grécia, Roma, Medieval, etc.) no intuito de serem 

visualizados pelos alunos de forma concreta e lúdica, através de maquetes, infográficos, 

linha do tempo, varal para exposição de imagens (histogram). Usufruir de textos, 

escritas e debates desenvolvidos pelos alunos ao longo de todas as aulas. Bem como a 

utilização de mapas antigos e geográficos, globo terrestre e recursos multimídia como 

Datashow. Além da possibilidade da teatralização de temas históricos e uma festa a 

fantasia histórica com materiais confeccionados pelos próprios estudantes. 
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Projeto 16 – Concurso de Redação 

Concurso de Redação 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 Oportunizar os estudantes que têm facilidade de escrever para mostrar o seu 

talento e estimular a escrita aos demais estudantes. 

Objetivos Específicos 

• Estimular a escrita dos estudantes; 

• Reflexão sobre o tema sustentabilidade 

• Trabalhar gênero textual carta. 

Justificativa 

 Os alunos reclamam muito de escrever, produzir texto, sem ver sentido nisso, 

escrever por escrever. Em parceria com a empresa Jogue Limpo ( empresa sustentável), 

os professores conseguem mostrar na prática a importância da escrita, ao mesmo tempo 

que trabalham o tema sustentabilidade no ambiente escolar. inscrevem os alunos no 

concurso, apresentam o tema e a regra do concurso e aproveitam para trabalhar o gênero 

textual carta. 

Atividades 

• Apresentação do tema sustentabilidade; 

• Explicar as regras do concurso e o gênero textual carta; 

• Produção de texto pelos alunos; 

• Seleção do melhor texto pelo professor; 

• Reescrita do texto pelo estudante. 

• Brinde de participação para todos os estudantes fornecidos pela empresa Jogue 

Limpo. 

Material 

Sala de vídeo, papel A4, impressora, cartucho de tinta, canetas, dicionários. 

Temporalidade 

São necessárias 6 aulas para desenvolver o projeto. Execução: 3º bimestre. 

Avaliação 

Texto reescrito pelos estudantes. 

Culminância 

Entrega dos brindes para os participantes. 

Visita à empresa Jogue Limpo. 
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Projeto 17 – Ler Nunca é Demais 

Ler Nunca é Demais 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 Estimular a leitura de livros literários e aprimorar a escrita. 

Objetivos Específicos 

• Ser capaz de ajustar sua leitura a diferentes objetivos, considerando as 

especificidades dos gêneros e dos suportes; 

• Conseguir produzir textos adequados às finalidades, às especificidades do 

gênero e ao interlocutor visado, de forma coerente e coesa; 

• Redigir empregando recursos próprios do padrão escrito, relativos a 

paragrafação, pontuação e outros sinais gráficos, observando regularidades 

lingüísticas e ortográficas; 

• Identificar as finalidades da leitura; 

• Antecipar as informações que podem estar no texto a ser lido a partir do título, 

do tema abordado, do autor, do gênero textual; 

• Antecipar o tema a partir do exame de imagens (fotos, gráficos, mapas, tabelas, 

ilustrações). 

Justificativa 

 O hábito da leitura tem se tornado raro em nossa realidade. Alunos não lêem ou 

tem pouco interesse nos livros e são apontados como principais culpados os avanços 

tecnológicos que, são mais atraentes e práticos. É por meio da leitura que temos 

oportunidade não só de conhecer outras realidades, mas também de aumentar nossa 

capacidade intelectual, desde que a leitura não seja apenas “um ato de ler” e sim, que a 

mesma tenha caráter crítico capaz de nos fazer pensar e interpretar e não apenas 

decodificar códigos. 

Atividades 

Livros a serem trabalhados em sala: 

6º ano – O encantador de livros 

7º ano – A casa a beira do abismo 

8º ano – O meu pé de laranja lima 

9º ano – Vidas Secas 
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Material 

Livros literários, papel A4, cartolinas, pincel atômico, régua, lápis, borracha, lápis de 

cor, mural 

Temporalidade 

• Empréstimos de livros pela biblioteca final de junho para início da leitura no 

recesso.  

• Desenvolvimento e realização das ações no 3º bimestre. 

Avaliação 

Participação, desempenho e produções dos alunos. 

Culminância 

Apresentação dos trabalhos e exposição dia 17/09, na reunião de pais. 
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Projeto 18 - Extraordinário 

Extraordinário 

Sala de Recursos 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

Mostrar aos estudantes as possibilidades de se ter uma vida sensacional, mesmo 

não estando de acordo com os padrões da sociedade. 

Objetivos Específicos 

• Valorização da família e amigos; 

• Combate ao bullying; 

• Respeitar as diferenças; 

• Usar de gentileza; 

• Exercício da empatia. 

Justificativa 

O protagonista do filme Extraordinário, Auggie, sempre teve o apoio da sua 

família, isso o ajudou a enfrentar algumas experiências assustadoras da escola. Muitos 

alunos podem não ter esse apoio familiar. Assistir ao filme pode despertar neles a 

coragem que precisam e ter esse momento na escola, pode abrir espaços de consolo e 

apoio com os amigos e profissionais. 

Assistir ao filme pode encorajar os alunos a serem eles mesmos, sem que 

precisem alcançar um padrão social. As atitudes positivas do protagonista serve como 

exemplo para o respeito ao próximo, a importância da inclusão, a se colocar no lugar do 

outro e, consequentemente, a não praticar o bullying com os colegas. 

É importante trabalhar a empatia e entender que as singularidades de cada 

indivíduo deixa o mundo mais rico. 

 

Atividades 

• Assistir ao filme Extraordinário; 

• Responder ao questionário sobre o filme; 

• Ilustrar com pinturas e desenhos cenas do filme que mais chamou a atenção; 

• Roda de conversa com os professores em sala de aula; 

• Exposição dos trabalhos na quadra, com visitação das turmas, na Semana da 

Inclusão. 
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Material 

Telas, lápis de cor, tinta guache, pincel, lápis, borracha, filme: Extraordinário, sala de 

vídeo, pipoca, refrigerante, saquinho de pipoca, copo descartável, papel A4, caneta 

 

Temporalidade 

1ª quinzena de setembro 

Culminância 

Exposição dos trabalhos no dia 21 de setembro 
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Projeto 19 – Setembro Amarelo 

Setembro Amarelo 

Orientação Educacional 

CEF 12 de Ceilândia 

 

Objetivos Gerais 

Ressaltar a importância de valorização da vida especialmente nesse mês dedicado à 

prevenção do suicídio. Fornecer mecanismos para que os estudantes conheçam os seus 

sentimentos e desenvolvam as suas habilidades socioemocionais com maior segurança. 

Combater a depressão e buscar ajuda. 

 

Objetivos Específicos 

• Criar uma rede de apoio sólida em torno dos adolescentes; 

• Estimular a inteligência emocional para que os alunos consigam entender o que 

estão sentindo; 

• Buscar alternativas para fortalecer o senso de comunidade e de pertencimento 

onde um cuida do outro e cria-se um espaço de confiança para quem precisa 

falar dos seus sentimentos. 

 

Justificativa 

A execução desse projeto é na verdade uma continuação de um trabalho desenvolvido 

no decorrer de todo ano letivo, mas o mês de setembro coloca em foco o tema 

valorização da Vida e importância de falar o que sente. Muitos dos nossos adolescentes 

provocam autolesão por acreditar que seria uma forma de compensar ou aliviar aquele 

sentimento que o(a) incomoda. Essa atividade incentiva o diálogo, contribuindo para 

que os alunos(as) digam o que pensam sobre o tema, compartilhem ideias e tirem 

dúvidas. O desenvolvimento das habilidades socioemocionais, como 

autoconhecimento, empatia e resiliência, permite que os alunos(as) aprendam a lidar 

melhor com as suas emoções e com as de quem está ao seu redor. Quanto mais 

autoconhecimento um indivíduo tem, mais facilidade ele terá para identificar o que está 

sentindo, facilidade para se abrir e receber acompanhamento psicológico. Ressaltamos a 

importância de observar os seguintes aspectos: perda de interesse por atividades que 

antes eram prazerosas; abandono do convívio social e amizades; falta de interesse pelos 

estudos e de comprometimento com as responsabilidades diárias; desequilíbrio 

emocional, como irritabilidade, agressividade ou agitação; falar constantemente sobre 

https://blog.elevaplataforma.com.br/habilidades-socioemocionais-como-elas-impactam-o-aluno/
https://blog.elevaplataforma.com.br/senso-de-comunidade/
https://blog.elevaplataforma.com.br/perguntas-e-respostas-sobre-o-bullying/
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morte; alteração no sono, o que faz com que o aluno fique sonolento durante a aula; 

queda no rendimento escolar. 

 

Atividades 

Palestra com especialista Professor Psicanalista e terapeuta para falar sobre motivação, 

autoestima e mudança de hábitos. Fala dos Orientadores Educacionais sobre bullying e 

respeito às diferenças. Dar a oportunidade de expressão por parte dos alunos para que 

falem sobre suas dificuldades e anseios. Estimular a prática de esportes e bons hábitos 

de vida. Trabalho em sala de aula com os professores. 

 

Culminância 

Exposição de murais com as atividades dos alunos relacionados à valorização da 

vida incentivando-os a pesquisar e conversar sobre o tema de maneira criativa. Frases 

motivacionais espalhadas pela escola como forma de incentivo. Encaminhamento de 

alunos para o serviço de assistência psicológica. 

 

Referência Bibliográfica 

 

Cartilha “Falando sobre vida – Prevenção ao Suicídio”, Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios. 

Site: www.cvv.org.br – Centro de Valorização da Vida. 
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Projeto 20 – Família na Escola 

Família na escola 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 Trazer a família para prestigiar os trabalhos e apresentação dos seus filhos na 

escola. 

Objetivos Específicos 

• Momento de diversão para a família e os estudantes. 

• Aproximar a família do ambiente escolar. 

Justificativa 

 Com a pandemia e a crise na economia, muitas famílias deixaram de sair com 

seus filhos para se divertirem. A proposta do projeto e oferecer aos alunos e familiares 

esse momento de confraternização e diversão.  

 As famílias estarão num ambiente seguro, para se divertirem e prestigiar os 

trabalhos de seus filhos. 

Atividades 

• Apresentação teatral, musical e de dança dos estudantes; 

• Música ao vivo/ DJ 

• Galinhada; 

• Arroz carreteiro; 

• Cachorro-quente; 

• Refrigerante; 

• Bingo. 

 

Material 

Figurino, violão, caixa de som, mesas e cadeiras, forro de mesa, arroz, óleo, sal, 

temperos, frango, carne de sol, refrigerante, pão, salsicha, batata palha, tomate, cebola, 

cartelas de bingo, cesta de perfumaria. 

Temporalidade 

O evento está programado para acontecer no dia 30 de setembro. 

Avaliação 

Apresentações, e a presença dos pais e alunos. 
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Projeto 21 – Interclasse CEF 12 

Interclasse CEF 12 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais  

 Trazer uma identidade coletiva, sentimento de orgulho de pertencer a uma 

escola. Incentivar a pratica de esportes e atividades físicas bem como promover uma 

maior integração e cooperação entre os alunos. 

Objetivos Específicos 

• Identidade coletiva; 

• Diversidade de atividades 

• Resgatar brincadeiras simples como corrida do saco. 

Justificativa 

 Com a realização dos Jogos Interclasse do CEF 12 de Ceilândia, pretende-se 

primeiramente proporcionar aos seus participantes um evento esportivo dentro da 

escola, com a realização de jogos que visam a recreação, competição e a integração 

entre os alunos. 

 O Interclasse  pretende contribuir também como um estimulo aos alunos, pois 

com a participação poderão melhorar a relação entre si, proporcionando posteriormente 

uma melhor aprendizagem e respeito dentro da sala de aula e da escola. 

 Além disso, o evento tem como objetivo estimular o espírito de competição, 

colocando os alunos em contato com diversas modalidades esportivas coletivas e 

individuais. 

 

Objetivos Específicos 

• Proporcionar aos alunos do 6º ao 9º ano do CEF 12 de Ceilândia, um evento 

esportivo dentro da escola; 

• Desenvolver o espírito de competição entre os alunos como atitude 

enriquecedora para a sua formação como indivíduo dentro da sociedade. 

• Incentivar o espírito de cooperação entre os participantes durante a realização 

dos jogos; 

• Incentivar a prática de esportes e atividades físicas dentro e fora do ambiente 

escolar, contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos alunos. 

 

 

Atividades 

• Abertura e juramento; 

• Gincanas 

• Jogos na quadra 
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Material 

Bola, colete, medalhas, cesta de chocolate, papel A4, canetas, argolas, alvo, balões, 

caixa de som, quadra coberta, saco de nylon, corda. 

Temporalidade 

Dias 03, 04, 05, 06 e 07/10 

 

Avaliação 

Desempenho dos alunos nas atividades. 
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Projeto 22 – Consciência Negra 

Consciência Negra 

CEF 12 de Ceilândia 

Objetivos Gerais 

 Reflexão e discussão sobre o racismo estrutural. Valorização da cultura negra. 

 

Objetivos Específicos 

• Trabalhar o respeito aos negros; 

• Refletir sobre falas racistas; 

• História e luta dos negros 

Justificativa 

Observamos no dia a dia escolar, ocorrências de racismo entre os alunos. Na 

mídia também os casos são muito recorrentes. Para conscientizar os alunos sobre a 

temática, dedicamos o mês de novembro para a reflexão, discussão, confecção de 

cartazes, apresentação cultural, desfile e penteados afros. 

Atividades 

• Leitura do livro: quarto de despejo para alunos do 8º e 9º anos; 

• Vídeo: “Menina bonita do laço de fita” para alunos do 6º e 7º anos 

• Rodas de conversa em sala de aula, com os professores. 

Material 

Livro: Quarto de despejo, vídeo: Menina bonita do laço de fita, sala de vídeo, cartolina, 

pincel atômico, régua, caneta, lápis de cor, folha A4, sala de aula, quadra. 

Temporalidade 

Mês de novembro 

Avaliação 

Participação, confecção de murais e apresentação dos alunos. 
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Plano de Ação Orientação Educacional 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional  

 

 

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Larisse Oliveira Mendes  Matrícula: 2437945 Turno: diurno 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Joel de Carvalho Marques Matrícula: 2404877 Turno: diurno 

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: 

Reorganizar e reestruturar a Orientação Educacional; 

 

Favorecer um espaço de diálogo entre a escola e as famílias; 

Despertar no aluno a autoestima e valorização pessoal; 

Trabalhar com Projetos diversos; 

Envolver professores, coordenação e gestão em projetos a partir das demandas; 

Criar um ambiente favorável para que os alunos expressem seus anseios e dificuldades; 

Fortalecer a parceria com a Rede Externa 

 

 

 

TEMÁTIC

A 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 

EIXO DE AÇÃO  

 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

 

Ed. 

Cidadani

a 

DH 

Ed. 

Diversi

d. 

Ed. Sustent. 

Acolhiment

o aos 

professores. 

 

    X 

 

    X 

 

     X 

Encontro na 

coordenação 

coletiva. 

Apresentação de 

vídeos, dinâmica 

de apresentação do 

Corpo docente 1º semestre 

2022 
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grupo e escola que 

queremos.  

Apresentaç

ão do SOE. 

 

      X 

 

      X 

 

     X 

Encontro na 

coordenação 

coletiva 

pedagógica, 

apresentação de 

slides com 

atribuições do 

SOE, 

contemplando a 

inclusão, dinâmica 

de grupo, além de 

trabalhos 

coordenados com 

os grupos de apoio 

especializado. 

 

Corpo docente 1º Semestre 

2022 

Quem é 

Orientador 

Educacion

al e qual a 

função do 

SOE? 

 

     X 

 

    X 

 

     X 

Apresentação dos 

orientadores, 

professores e 

alunos. Explanação 

do trabalho do 

SOE através de 

reunião específica. 

Corpo docente e 

discente 

1º Semestre 

2022 

Cuidar e 

fortalecer. 

18 de 

maio: dia 

de combate 

ao abuso 

sexual 

contra 

crianças e 

adolescent

es 

 

 

 

 

      X 

 

 

 

 

      X 

 

 

 

 

     X 

Confecção de 

folder informativo 

sobre o tema; 

debate em sala de 

aula; Divulgação 

ampla para a 

comunidade. 

Ação junto à 

comunidade 

escolar. 

1º Semestre 

2022 

Projeto 

Cultura de 

Paz 

 

 

x 

 

 

X 

 

 

x 

Momento em sala 

de aula com 

professores e 

alunos. Debates. 

Roda de conversa 

com o SOE com 

exibição de vídeos 

e reflexão sobre 

maneiras de evitar 

o bullying, 

agressões físicas e 

verbais manter a 

cultura de paz por 

meio da 

comunicação não 

Corpo docente e 

discente 

1º Semestre 

2022 
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violenta. 

Rotina de 

estudos. 

 

      X 

 

      X 

 

      X 

Confecção de 

folder e vídeo, 

orientando como 

manter a rotina 

escolar e 

programação de 

estudos. 

Ação junto aos 

discentes e seus 

familiares. 

2º 

Semestre2022 

Projeto de 

Vida 

 

      X 

 

      X 

 

      X 

Vídeos e folders 

informativos. 

Setembro amarelo 

Ação junto a 

comunidade 

escolar 

2º 

Semestre2022 

Prevenção 

e 

enfrentame

nto ao uso 

de drogas. 

 

 

      X 

 

 

      X 

 

 

      X 

Mostra de dados 

sobre a temática. 

efeitos nocivos e 

consequência do 

uso de substâncias 

entorpecentes. 

Confecção de 

vídeos e folders. 

Lei distrital - 

1433/97 

Ação junto à 

comunidade 

escolar. 

2º Semestre 

2022 

Projeto 

transição. 

 

      X 

 

     X 

 Vídeos, folders e 

informativos a 

respeito da 

temática. 

Transição de anos 

finais para o 

Ensino médio 

Ação junto à 

comunidade 

escolar. 

2º Semestre 

2022 

Diversidad

e 

 

      X 

 

     X 

 

 

Vídeos e 

informativos sobre 

o Dia Nacional da 

Consciência 

Negra. Lei 

10.639/03. 

Ação junto ao 

corpo docente e 

discente. 

 

 

2º Semestre 

2022 

 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

• Promover espaços de diálogos entre os alunos e Orientação Educacional, e entre 

a Orientação educacional e os professores, para avaliar estratégias que foram 

exitosas e traçar caminhos para melhorar as que forem necessárias. 

• Participar de reuniões com a comunidade para discutir a eficácia das tratativas 

que se deram ao longo do ano, assim como suas reformulações se necessário. 

• Acompanhar os alunos, desde a acolhida na Orientação Educacional, até os 

devidos encaminhamentos, quais sejam: convocação da família para as devidas 

intervenções e orientações, encaminhamento ao Serviço de Saúde em suas 

diversas especialidades, encaminhamentos ao Conselho Tutelar ou Ministério 
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Publico segundo legislação vigente ou na busca de parcerias com redes externas 

para promover o direito das crianças e adolescentes de forma integral. 

• Promover espaços de diálogos entre os alunos e Orientação Educacional, e entre 

a Orientação educacional e os professores, para avaliar estratégias que foram 

exitosas e traçar caminhos para melhorar as que forem necessárias. 

• Participar de reuniões com a comunidade para discutir a eficácia das tratativas 

que se deram ao longo do ano, assim como suas reformulações se necessário. 

• Acompanhar os alunos, desde a acolhida na Orientação Educacional, até os 

devidos encaminhamentos, quais sejam: convocação da família para as devidas 

intervenções e orientações, encaminhamento ao Serviço de Saúde em suas 

diversas especialidades, encaminhamentos ao Conselho Tutelar ou Ministério 

Publico segundo legislação vigente ou na busca de parcerias com redes externas 

para promover o direito das crianças e adolescentes de forma integral. 
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Plano de Ação Sala de Recursos 

PLANO DE AÇÃO SALA DE RECURSOS 2022  

CEF 12 CEILÂNDIA 

Componentes:  

Dercilena da Silva –matrícula: 2009404 

Érica Cristina Ferreira de Araújo Silva – matrícula: 2059886 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de 

acessibilidade com o intuito de 

minimizar as dificuldades de 

aprendizagem, de atenção, 

socialização emocional e de 

afetividade do aluno AEE no 

contexto educacional e social. 

Participar da Estratégia de 

Matrícula para melhor 

atendimento aos ANEE. 

Acompanhar e orientar 

os ANEE nas diversas 

atividades 

desenvolvidas na 

escola. 

Atendimentos 

individuais e 

coletivos semanais. 

Coordenação 

Coletiva Semanal 

Através de 

observação e 

relato dos 

professores. 

Orientar e acompanhar os 

professores quanto a adequação 

curricular e atividades 

pedagógicas adaptativas em sala 

de aula. 

Promover momentos de 

conscientização na 

comunidade escolar, 

familiar e social. 

Acompanhamento, 

reuniões, palestras, 

apresentação. 

Auto avaliação e 

observação 

Efetivar a inclusão digital dos 

ANEE. 

Orientar os alunos nas 

atividades 

desenvolvidas por meio 

de programas e 

ferramentas digitais. 

Atendimento 

individual semanal 

Através de 

registros de 

registros e 

atividades 

desenvolvidas 

Promover junto a família 

atividades e reuniões que levem a 

um panorama de diálogo na busca 

de soluções práticas e de 

conscientização. 

Esclarecer aos 

responsáveis dos ANEE 

sobre o atendimento 

educacional 

especializado, bem 

como obter informações 

importantes para 

melhor adequar as suas 

necessidades. 

Reuniões 

bimestrais 

Relato dos 

responsáveis 

Promover atividades de 

conscientização junto aos alunos 

da escola sobre a importância do 

respeito à diversidade. 

Participar de 

coordenações 

setorizadas e 

intermediárias. 

Coordenação com 

reuniões, palestras 

e oficinas 

semanais. 

Troca de 

experiências 


