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Apresentação

Como será que as pessoas reagiriam se a dois anos atrás dissessem a elas

que um vírus com alto poder de disseminação e de alta letalidade se espalharia pelo

mundo e mudaria o curso da história? Com toda certeza muitos não acreditariam,

zombariam de quem fez a previsão ou até mesmo não dariam a importância devida.

Porém em março de dois mil e vinte o mundo passou a viver essa difícil

realidade quando a Organização Mundial da Saúde (OMS), dispondo do

conhecimento de que já circulava pelo mundo um novo vírus, elevou o estado da

contaminação à pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus

(Sars-Cov-2) (OPAS, 2020a).

Todos os setores precisaram se adaptar, os órgãos de saúde de cada país

determinam o que seria possível fazer para evitar a disseminação rápida do vírus, e

um dos setores que primeiro decreta o afastamento social foi a educação, que sem

tempo hábil para um preparo adequado ou condições de haver organização

pedagógica determina a suspensão das aulas presenciais.

Compreender, no entanto, essa nova realidade pandêmica no contexto da

nossa realidade educativa é a principal função do Projeto Político Pedagógico do

CEF 15 do Gama, que agora chega às mãos do leitor, que é fruto de uma reflexão

conjunta entre todos os envolvidos no processo educativo que, baseando-se nos

resultados do diagnóstico realizado sobre essa nova realidade dos nossos

estudantes,com a reinvenção das metodologias, e da escuta ativa das vivências,

angústias e dificuldades impostas aos nossos estudantes sem o acesso a

conectividade é o caminho que dará norte a ação educativa de 2022.

Buscamos refletir sobre quais conhecimentos, quais saberes e significados

devem ser privilegiados no trabalho educativo para dar conta do pleno

desenvolvimento humano.Precisamos encontrar caminhos que respeitem o tempo

de recomposição das aprendizagens nesse cenário inédito que enfrentamos, é

necessário planejar ações para as mudanças e reinvenção das práticas educativas

no contexto do chão da escola.Diante da complexidade, frente à pandemia

COVID-19, medidas necessitam ser adotadas de forma articulada com toda a nossa

comunidade escolar.
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Confiantes em uma gestão democrática, partiremos da premissa de

contextualização de possíveis replanejamentos, revisando e alterando ações a fim

de formular estratégias que garantam as aprendizagens, tendo o estudante como

centro desse processo e protagonista do seu conhecimento.

Esta proposta não pretende ser um produto acabado, pois entendemos que a

sua construção representa um processo contínuo, que objetiva a avaliação formativa

do ensino ministrado. Para nós, construir um Projeto Político Pedagógico significa

enfrentar o desafio da mudança e da transformação, tanto na forma como a escola

organiza seus processos de trabalho como na gestão que é exercida pelos

interessados.

Há que se destacar que a nossa escola desenvolve o Projeto de Educação

Integral em Tempo Integral (PROEITI)11, para que a Proposta Pedagógica formulada

seja efetivada, deve ser compartilhada pelos seus pares. Tentaremos sempre

lembrar Paulo Freire, na expectativa de atingirmos nosso objetivo: “Só existe saber

na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os

homens fazem do mundo, com o mundo e com os outros”.

Sabemos que a escola exigida pelos novos tempos deve reconstruir-se em

seu contexto imediato e concreto, onde os cidadãos vivem o seu cotidiano. Isto

significa repensá-la em suas dimensões de espaço cultural instituído como

expressão das políticas da educação vigente, de grupos, de toda uma comunidade

educativa, que pensa, repensa, organiza e conduz o processo de construção do

conhecimento coletivamente e da própria formação, em que se integram as práticas

efetivas e a ciência que delas se infere para conduzi-las com maior segurança.

A Lei nº. 9.394/96 prevê no seu artigo 12, inciso I, que “os estabelecimentos

de ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema de ensino, terão a

incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”. O preceito legal

indica que a escola deve assumir a responsabilidade de refletir sobre a concepção,

execução e avaliação do processo educativo.

A construção do Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino

Fundamental 15 do Gama reflete essa proposição em conformidade com as

Diretrizes Pedagógicas para a Organização escolar do 3º Ciclo para as

1 1 Referendado pelas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo Integral do
DF, 26 de Janeiro de 2018.
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Aprendizagens, 2014, às Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação

Em Tempo Integral do DF, 26 de Janeiro de 2018 e a Base nacional Curricular

Comum (BNCC),

De acordo com a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que instituiu o Fundo

de Desenvolvimento da Educação Básica, esta determina e regulamenta a educação

básica em tempo integral e os anos iniciais e finais do ensino fundamental (art.10, §

3º), indicando que a legislação decorrente deverá normatizar essa modalidade de

educação. Nesse sentido, o decreto nº 6.253/07, ao assumir o estabelecido no Plano

Nacional de Educação, definiu que se considera “educação básica em tempo

integral a jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias,

durante todo o período letivo,compreendendo o tempo total que um mesmo

estudante permanece na escola ou em atividades escolares” (art. 4º).

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, desde 2013, visando

materializar a almejada Educação Integral, como produto de estudos pedagógicos,

sociológicos e filosóficos, propõe um novo formato educacional que provoque

mudanças na sociedade e na escola enquanto produto desta.Nesta perspectiva de

trabalho, surge a necessidade de que haja a ampliação do tempo de permanência

do estudante na escola, sendo este tempo maior destinado a ampliação das

oportunidades educacionais e concomitantemente devendo isto acontecer mediante

ampliação dos espaços educativos.

Frente a essa perspectiva, surge o Projeto Piloto de Educação Integral em

Tempo Integral – PROEITI que pretende oferecer uma educação por inteiro em um

turno integral rimando quantidade e qualidade educacionais para que nossos

estudantes tenham oportunidades de desenvolvimento dos requisitos necessários

para uma vida plena com participação ativa e saudável na sociedade. O atendimento

será realizado todos os dias da semana, num turno único com duração de 10h

diárias.

Durante o período de educação na modalidade remota, trabalhamos

efetivamente na busca ativa dos nossos estudantes, na manutenção de vínculo e

estreitamento da comunicação com a comunidade escolar em prol da erradicação da

evasão.

Acreditando na importância dos alunos permanecerem na escola por um

período maior de tempo, além das costumeiras cinco horas da escola de tempo

parcial, porque a educação de que necessitamos não poderá ser desenvolvida por si
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só e num curto espaço de tempo, mas demanda um intenso e organizado trabalho

escolar que unifique a aprendizagem dos conhecimentos formais com momentos de

atividades diversificadas, observando os quatro pilares da educação para o século

XXI.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e

modalidades da Educação Básica. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), traz

para a rotina do professor a intensificação de um novo olhar sobre a educação: o

maior protagonismo do aluno, a maior inserção da tecnologia e as novas

metodologias de avaliação.

O eixo metodológico que propomos para o desenvolvimento dos conteúdos

das diferentes disciplinas tornará possível o trabalho com os temas que se

apresentam no cotidiano e que se revelam como desafios educacionais da

contemporaneidade (a cidadania, a diversidade, a sustentabilidade humana, a

educação ambiental e as relações étnico-raciais), não como apêndices ao plano

curricular, mas situados no corpo das disciplinas, considerando a sua relevância

como norteadores das relações estabelecidas na sociedade contemporânea. Desta

forma, esperamos estar contribuindo para que os nossos alunos sejam capazes de

eleger critérios de convívio pautados na justiça, na não violência, na não drogadição

e na não discriminação.

De acordo com as leis e entidades que regem o Ensino Público do Distrito

Federal, desenvolvemos uma proposta pedagógica que visa atender as

necessidades de nossa comunidade escolar. Nosso Projeto Político Pedagógico

permite articular saber, conhecimento, vivência, comunidade, meio ambiente, e

muito mais. Deriva da prática de um trabalho escolar coletivo, pertinente,

cooperativo e solidário, seja por meio de um processo contínuo de avaliações ou no

desenvolvimento da pedagogia de projetos na perspectiva da Pedagogia Histórico

Crítica.

Assim valorizando não só o ensino do conhecimento produzido

historicamente pela humanidade, como também atividades que tratem da formação

de atitudes, procedimentos e hábitos, procuramos também resgatar os valores

cívicos, culturais, sociais e políticos, ainda como parte da formação do aluno

valorizando a preparação do indivíduo para o exercício consciente da cidadania.
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Entendemos ainda que uma proposta pedagógica só seja possível de ser

executada pela escola com a ação integrada da comunidade escolar.

O Projeto Político Pedagógico tem como meta a valorização da educação

como um instrumento de humanização e de interação social, proporcionando uma

educação de qualidade por meio de um trabalho de parceria entre pais, alunos e

profissionais da educação, num processo cooperativo de formação de indivíduos

plenos e aptos a construir a sua própria autonomia e cidadania, reconhecendo-se,

como ser único, mas também coletivo.

Para alcançarmos este fim, lançaremos mão de todos os recursos e

estratégias nas diversas áreas de ensino, para que haja envolvimento e interesse

por parte do corpo docente e discente, diminuindo o número de repetências,

evasões e procurando construir uma Escola Democrática e de qualidade. Por fim,

buscamos retratar nossa escola no contexto e nas relações que através dela se

estabelecem.

Por fim, e não menos importante, buscamos retratar nossa escola no contexto

e nas relações que através dela se estabelecem. A elaboração do Projeto Político

Pedagógico do CEF 15 do Gama foi organizada seguindo os passos abaixo:

1. Reflexão sobre a Proposta Pedagógica da escola na Semana Pedagógica,
onde foi apresentada aos pais, alunos e funcionários a necessidade de (re)
elaboração do mesmo, mostrando sua importância no processo
ensino-aprendizagem;

2. Constituição dos grupos de trabalhos que fizeram estudos e reflexões acerca
dos objetivos, metas e ações para o ano de 2022;

3. Análise dos gráficos de rendimento escolar do ano de 2021;
4. Análise do Diagnóstico realizado pela SEDF no ano de 2021;
5. Realização do Diagnóstico quanto aos requisitos mínimos apreendidos pelos

alunos durante o período de aula remota e ensino híbrido;
6. Explanação dos quesitos já discutidos anteriormente pelos grupos em

plenária para consenso das prioridades da escola;
7. Elaboração dos projetos coletivos, de área e de Disciplinas Diversificadas

para execução em 2022, levando em consideração as experiências exitosas
anteriores desenvolvidas na escola;

8. Sistematização das metas e ações levantadas para (re) estruturação da
Proposta Pedagógica de todos os grupos de trabalhos envolvidos juntamente
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com a Coordenação Pedagógica, Supervisão, Serviço de Orientação
Educacional, Sala de Recursos e Equipe Gestora finalizando a (re)
elaboração do Projeto Político Pedagógico;

9. Encaminhamento a CRE para aprovação e publicização junto à SEDF;
10.Apresentação do Projeto Político Pedagógico após validação para toda a

comunidade escolar.

9



Histórico da Unidade Escolar

O Centro de Ensino Fundamental 15 está localizado em área urbana no
Setor Sul do Gama, próximo ao 9º Batalhão de Polícia Militar e próximo ao Centro
de Ensino Médio 03 na EQ 5/11 Setor Sul Gama DF. É uma das mais novas escolas
da cidade, porém sua história tem raízes bastante antigas.

O CEF 15 é oriundo da transformação do Centro Educacional 05 e da Escola
Normal.Em 2007, a quantidade de alunos atendida nos turnos matutino e vespertino
era de aproximadamente mil alunos por turno, superlotando as salas de aulas, que
quando da construção foram projetadas para atendimento aos alunos do curso
normal. Neste contexto a arquitetura da escola que não fora projetada para
atendimento de tamanha clientela contribuiu para que a qualidade do ensino
ofertado ficasse comprometida.

Algumas salas que funcionavam no "Shoppinho" (nome dado a um bloco de
salas da escola, onde as salas são muito próximas umas das outras e que
funcionava a escola de aplicação quando da escola normal), a acústica do espaço
físico não comportava a quantidade de alunos, tornando o ambiente com um
barulho ensurdecedor, prejudicando as turmas e a qualidade das aulas.

Devido ao elevado número de alunos nos turnos o índice de violência
aumentou consideravelmente e a expectativa do sucesso escolar para uma grande
parte dos alunos foi frustrada. Ante o exposto o Conselho Escolar convocou a
comunidade escolar para uma reunião. Nesta reunião foi elaborado um documento
solicitando à Coordenação Regional de Ensino do Gama que tomasse providências
quanto à problemática vivenciada pela escola.

A Coordenação Regional de Ensino em comunicação com a Secretaria de
Educação resolve alterar a tipologia da escola para o ano de 2008, ofertando ensino
fundamental séries finais, remanejando os alunos do ensino médio para outra
escola.

Em 2008, de acordo com a portaria nº. 389 13 de novembro de 2007 a escola
passou a ser denominada: Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama, com um
quantitativo de 1.240 alunos divididos nos dois turnos. A atual diretora foi eleita em
Dezembro de 2007 e de lá para cá participou de vários pleitos sendo reconduzida
ao cargo pela comunidade escolar com mais de 90% de aprovação do trabalho de
gestão desenvolvido pela escola.

Neste ano de 2022, retornamos a modalidade 100% presencial.O prolongado
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confinamento social e a interrupção das aulas presenciais reconfiguraram a
sociedade. Há um quadro de alta vulnerabilidade e aumento significativo do
negativo impacto psicológico (ansiedade, depressão e estresse).

Diversos estudos sobre o impacto da pandemia na educação enfatizam
práticas educacionais inclusivas, embasadas na pedagogia do cuidado e do afeto, a
fim de minorar o impacto psicológico negativo dos estudantes (BOZKURT et al.,
2020).

Um dos possíveis caminhos a serem percorridos, é incorporar cada vez mais
o ensino das metodologias ativas, sendo o estudante protagonista do seu processo
de aprendizagem promovendo o incentivo e engajamento, que impactará
diretamente na formação dos nossos alunos.
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Caracterização Física

Legislação que credencia a Escola: Portaria 389, de 27 de novembro de 2017.

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

CGC: Nº. 00.394.676/0001-07

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti – 9º Andar – Brasília – DF.

Telefone: (61) 3224.0016 – 3225.1266 Fax: (61) 3213.6360

E-mail: se@se.df.gov.br

Data da Fundação: 17 de junho de 1960 Registros: FEDF – Fundação Educacional

do DF – Decreto nº. 48.297 de 17.06.60

Secretária de Educação: Hélvia Miridan Paranaguá Fraga

Identificação da escola: Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama

Endereço:EQ 05/11 área Especial Setor Sul Gama-DF

CEP: 72415-318

CNPJ: 01.698.136/0001-80

Telefone: (61) 3901-8075,3901.8077

E-mail: cef15.cregama@gmail.com

Código INEP: 53003071.

Localização: A Escola está localizada em área urbana no Setor Sul do Gama,

próximo ao 19º Batalhão de Polícia Militar e próximo ao Centro de Ensino Médio 03

do Gama.

Coordenação Regional de Ensino: Cássia Maria Marques Nunes.

Autorização e Reconhecimento: Portaria nº 22-SE, de 29 de janeiro de 2001.

Turnos de Funcionamento: 18 Turmas em horário Integral com jornada diária de

10 horas, 03 turmas de Ensino Especial Classe Multisseriada com jornada de 05

horas diárias. 02 turmas de Ensino especial TGD com jornada de 5 horas diárias.

Núcleo Gestor:
Diretora: Ana Élen Ferreira Moitinho

Vice Diretora: Denise Alves Costa Duarte

Supervisora Pedagógica: Tatiane Faria de Brito

Supervisor Administrativo: Igor da Silva Rosa

Chefe de Secretaria: Ricardo Machado Paiva Aleixo

12



Coordenação Pedagógica

Coordenador Área de Exatas: Tarcísio Ferreira Cavalcante

Área de Humanas: Thiago Noronha Gardin

Área de Códigos:carência

Educação Integral: Gilberto Alves Araújo

Orientadora Educacional: Cláudia Ribeiro da Cunha

Sala de Recursos: Isaura Henderson Menezes (e Eloísa Alves dos Santos Freitas-

LTS por tempo indeterminado).

Apoio a Aprendizagem: carência

Quantitativo de funcionários:
Docentes: 63 professores
Auxiliares em Educação: 03 auxiliares.

Servidores Terceirizados:Serviço de Conservação e Limpeza: 15 funcionários;

Serviço de Cocção dos alimentos: 6 funcionários;Serviço de Vigilância: 4

funcionários.

Educador Social Voluntário: 13 pessoas.

Estrutura Física
18 salas de Aula - turmas regulares;

03 Salas de Ensino Especial;

01 Secretaria com arquivo morto;

01 Sala para Mediação de Conflitos e Atendimentos de Emergência;

01 Sala de Rádio;

01 Mecanografia;

01 sala de Reuniões;

01 Sala de Coordenação Pedagógica;

01 Sala dos Professores;

01 Banheiro Masculino de professores;

01 Banheiro Feminino de Professoras;
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01 Sala de Teleclasse;

01 Sala de Leitura;

02 Banheiros Masculino;

02 Banheiros Feminino;

01 Sala de Artes Marciais;

01 Sala de Informática;

02 Salas Laboratório de Artes;

01 Sala da Supervisão Administrativa;

01 Sala de Atividades de descanso dos alunos;

01 Sala de música;

01 Sala do Serviço de Orientação Pedagógica (dividida ao meio);

01 Sala de Recursos (dividida ao meio);

01 Sala da Equipe Gestora;

01 banheiro para Deficientes físicos;

01 Refeitório;

01 Depósito de inservíveis;

01 Sala dos Servidores Terceirizados;

01 mine depósito de materiais da limpeza;

01 banheiro para os servidores masculino;

01 banheiro para servidoras feminino;

01 Cozinha;

01 Depósito de vasilhame;

01 Depósito de merenda escolar.

Modalidade de ensino de atendimento:

Ensino Fundamental Anos Finais.
Turno: Integral com jornada diária de 10 horas.

Quantitativo de Estudantes atendidos: 578 estudantes.

Quantitativo de turmas na modalidade integral: 18 turmas.

Quantidade de turmas de Ensino Especial: 5 turmas.
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Diagnóstico da realidade da unidade escolar

“ O Jardim mais bonito de se ver, é aquele que tem os mais diferentes tipos de flores.”
( Autor desconhecido).

A escola apresenta um espaço bem amplo. A estrutura física da escola está
em bom estado de conservação. Os alunos são oriundos das quadras próximas à
escola e do entorno. Alguns apresentam sinais de carência afetiva e falta de
recursos financeiros, havendo dificuldade até para o transporte. A grande maioria
dos pais tem como profissão a atividade autônoma, empregos domésticos,
comércio e alguns poucos servidores públicos.

Verificamos a falta de acompanhamento da vida escolar de grande parte de
nossos alunos, havendo demonstração de incapacidade de alguns pais em lidar
com os problemas que os filhos enfrentam, ficando a cargo de a escola lidar com a
dificuldade de aprendizagem, indisciplina, más companhias, envolvimento com
bebida alcoólica drogas e desvio de conduta.

Geralmente temos como parceiro o Conselho Tutelar, que nos auxilia com
relação aos problemas citados, mas a família presente, parceira da escola e
atuante é um fator preponderante para o sucesso escolar dos nossos alunos.
Estamos certos de que a presença mais efetiva dos responsáveis no
acompanhamento da vida escolar dos alunos contribuirá para que os elevados
índices de evasão e repetência minimizem.

O corpo docente, com o compromisso de conduzir o processo de ensino e
aprendizagem, mostra-se comprometido com o que faz, sendo o seu trabalho
orientado pedagogicamente no sentido da formação continuada, buscando
sugestões e alternativas para a prática educativa, numa visão progressista de
educação.

Nesse processo, realizamos um diagnóstico por meio da aplicação do
questionário socioeconômico cultural onde obtivemos um panorama das reais
necessidades dos nossos alunos.

Os dados revelaram que nossos alunos são provindos de famílias de baixa
renda, 50% das famílias recebem renda inferior a um salário mínimo, ou estão
cadastradas em Programas do Governo como Bolsa Escola, Renda Minha,
etc.24% possui renda de um salário mínimo a cinco salários. A renda de 17% das
famílias é de cinco salários mínimos. Já 6% possuem renda equivalente a sete
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salários mínimos. Apenas 2% possuem renda acima de oito salários mínimos e 1%
acima de dez salários mínimos.

No que tange aos aspectos pedagógico-organizacionais, analisamos as
fragilidades e ou potencialidades da nossa escola a partir da nossa identificação:

1. Perfil discente e as condições socioeconômicas; faixas etárias, posição
social, necessidades e valores dos alunos;

2. Condições do processo de ensino-aprendizagem, tais como as metodologias
de ensino:a) Relação número de alunos por série/ciclos e de idade/série;b)
Taxas de evasão e de taxas de evasão/abandono e taxas de retenção; c) Os
processos avaliativos e as estratégias para recuperação dos alunos com
menor ou baixo rendimento escolar; d) Os resultados da avaliação de
rendimento e da avaliação institucional: análise e interpretação de
avaliações externas IDEB e Prova Brasil;

3. Identificação das condições infraestruturais: recursos materiais; humanos;
recursos didático-pedagógicos;

4. Condições de trabalho e a política de valorização dos profissionais da
educação;

5. As relações interpessoais e organização do trabalho coletivo: composição
das equipes; nível de organização da escola; qualificação e atualização dos
professores;

6. Formas de constituição e atuação dos órgãos colegiados em especial:
Conselho de Classe, Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres, etc.;

A explanação dos gráficos segue atribuindo valores percentuais com os
indicadores de: aprovados; aprovados com dependência; retidos; abandono; o que
consta nos dados estatísticos da Secretaria da escola. Vejamos as estatísticas do
diagnóstico realizado em nossos estudantes após dois anos de pandemia com
interrupção das aulas presenciais com ensino remoto e híbrido. A análise que será
apresentada a seguir nos mostra um panorama em relação aos anos e as
disciplinas da Base Comum Curricular.

Turmas de 6ºs anos

Componente Curricular - Língua Portuguesa:
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Componente Curricular - Matemática:

Demais componentes curriculares:
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Os números mostram que a pandemia provocou um grande estrago na
aprendizagem escolar dos nossos estudantes.As crianças, que já eram mais
desfavorecidas por estarem em condições precárias, ficaram ainda mais
vulneráveis pós-pandemia.

Muitos dos nossos estudantes chegaram no sexto ano sem fluência em
leitura e escrita.A pandemia agravou muito a desigualdade educacional das nossas
crianças e adolescentes.

De acordo com o resultado do diagnóstico, grande parte dos estudantes
sequer aprendeu os conteúdos previstos para os anos de 2020 e 2021. A situação
é emergencial e requer uma ação rápida, com estratégias para, mais do que
recuperar, potencializar a aprendizagem dos estudantes.

Momento de transição entre duas formas distintas de organização escolar,
dos anos iniciais e anos finais, essa mudança mostra resultados negativos para
parte desses estudantes, o que demanda um trabalho de adaptação e acolhimento
não só por parte da nossa escola, mas também de ações pedagógicas da escola
anterior,de modo a facilitar a adaptação desses alunos ao segmento seguinte.Esse
dado aponta para a importância do cuidado em ensinar os alunos a
organizarem-se e a se relacionarem de outra forma com o tempo escolar, com o
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conhecimento, com a aprendizagem, com os professores etc.

Turmas de 7ºs anos

Componente Curricular - Língua Portuguesa:

Componente Curricular - Matemática:

Demais componentes curriculares:
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Observamos que as perdas de aprendizagem acumulada em Português
ultrapassa os 55%, e em Matemática ultrapassa 85% , como mostra o diagnóstico
dos estudantes das turmas de 7º ano.

A defasagem de conhecimento entre o conteúdo do ano escolar em que o
aluno está matriculado versus o conteúdo que ele efetivamente demonstrou
dominar na avaliação, nos mostra que há muito trabalho a ser feito para recuperar
a lacuna educacional gerada pelas desigualdades sociais aliadas ao período de
pandemia. E mostra que esse trabalho deve ser um processo acurado, que integre
dados da situação da defasagem de aprendizagem dos alunos, e também as
necessidades específicas de alunos, professores e da escola nesse novo contexto.

Turmas de 8ºs anos

Componente Curricular - Língua Portuguesa:
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Componente Curricular - Matemática:

Demais componentes curriculares:

21



Observamos uma nítida dificuldade de aprendizagem dos nossos
estudantes nas disciplinas de exatas.Um dos fatores que contribuíram para essas
dificuldades além da falta de aparelhos e conectividade foi a mediação professor
aluno, que no período de aulas remotas ficou muito difícil de realizar.

A pandemia acentuou a diferença entre aqueles que tinham mais

dificuldades de aprender; exigiu um novo educador, que precisou se reinventar, teve

que se adaptar a novas tecnologias, novas metodologias, transformando-se. Agora

é preciso estabelecer metas de aprendizagem diferentes para os estudantes com

níveis de aprendizado diferentes.

O essencial na análise dos nossos resultados, é que este diagnóstico vai
permitir a compreensão de onde se está em relação a onde se pretende estar, para
que se possam rever estratégias e ações previstas no planejamento de cada
professor.

O diagnóstico é uma oportunidade de ação e reflexão por parte do aluno e
do professor, quando este último pode, a partir dos resultados, propor novas ações
para estimular o aluno a superar os desafios da aprendizagem.

Turmas de 9ºs anos
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Componente Curricular - Língua Portuguesa:

Componente Curricular - Matemática

Demais componentes Curriculares:
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Os números mostram que a pandemia provocou um grande estrago na
aprendizagem escolar dos nossos estudantes.

O número de alunos com rendimento insuficiente em matemática no 9º ano
é muito grande 78%. Os resultados mostram que em ciências 49% apresentam
aprendizado insuficiente e em Humanas 45%.

Todo o planejamento pedagógico precisa considerar as informações
produzidas pelo diagnóstico, uma vez que elas revelam os avanços ou defasagens
do processo de aprendizagem dos estudantes.
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Função Social e Princípios norteadores do Trabalho Pedagógico

Nossa Visão: “Ser reconhecida como instituição de educação que

concretiza o processo de ensino e aprendizagem, com qualidade, ética e
comprometimento”.

Nossa Missão: “Promover o pleno desenvolvimento do aluno, preparando-o

para a cidadania e qualificando-o para o trabalho, levando em consideração o
multiculturalismo, a diversidade, a autonomia, conteúdos significativos, unidade

entre história e sujeito e visão de mundo abrangente”.
Derivada desta missão é ainda tarefa do CEF 15, junto com outras

instâncias sociais, preservar a identidade de um povo, contribuir para melhorar a
educação brasileira, apoiar serviços e obras educativas para pessoas de escassos

recursos econômicos, garantindo e vivenciando os valores humanos e cristãos,
afirmando o valor da vida, da família e da cidadania, fomentando o respeito às
individualidades e às legítimas diferenças.

Para concretizar sua missão de contribuir na "renovação da sociedade”, esta

escola educa para a solidariedade, a honestidade e a justiça, utilizando os avanços

científicos como base e instrumento de sua aprendizagem.
Nosso Lema: Ensino de qualidade, educação integral, cultura da paz. As

considerações anteriormente delineadas levam a definição dos seguintes princípios
que atendem a uma abordagem pluralista da educação, partindo da

interdisciplinaridade implícita no processo educativo:
Princípio sócio histórico do conhecimento, entendendo o conhecimento

como produto da construção histórica do ser humano, que nas suas interações o
constrói e reconstrói, conforme suas necessidades.

Princípio de uma concepção de sociedade com maior justiça social, o

que pressupõe melhor qualidade de vida, por meio de diferentes formas de pensar

e atuar sobre a realidade, que se apresenta de modo multifacetado, plural e

complexo.
Princípio da compreensão das diferenças, formadora da sociedade

brasileira. As diferenças de etnia, gênero, classe etc. que dão origem a diferentes
modos de organização da vida, valores e crenças apresenta-se para a educação
como um desafio interessante, de forma que é impossível desconhecê-lo e

ignorá-lo.

Princípio da compreensão da pesquisa como processo educativo,
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enquanto fio condutor e elemento aglutinador dos demais componentes
curriculares, constituindo-se em elemento articulador entre teoria/prática.

Princípio da compreensão da práxis, enquanto unidade teoria-prática.

Acreditamos que o Projeto Político Pedagógico da nossa Escola representa um
desafio importante na caminhada de uma escola que busca efetivamente uma

educação de qualidade. Sentimo-nos fortalecidos por acreditar cada vez mais na

educação humanizadora-libertadora e, assim, exercitar nossa autonomia,
repensando a prática e apontando caminhos.

Houve momentos para a leitura de bons textos e de reflexões nas reuniões

de (re) elaboração sobre as dificuldades e necessidades presentes em nossa

escola, buscando através de questionários abordarmos questões relevantes que
analisasse em seus diversos aspectos, a prática que vem sendo desenvolvida, a
comunidade escolar, a forma como a escola está organizada, a convivência em seu

interior, a aprendizagem dos alunos, os conteúdos, a metodologia, os recursos

didáticos, o espaço físico e a forma de avaliação e gestão.
A fim de buscarmos o enfrentamento e os possíveis caminhos norteados

pelo princípio da Gestão Democrática e a valorização do conhecimento científico.

26



Missão da Unidade Escolar

O ser humano não nasce pronto. Ao nascer todos precisamos do auxílio e

cuidado para nos desenvolvermos. Aprendendo sozinho ou em parceria com os

outros, através da socialização adquirimos experiências.

O ensino é fundamental na vida das pessoas. Com a família aprendemos o

básico para a vida, como valores, respeito, responsabilidade, educação,

espiritualidade e incentivo para se desenvolver em todos os sentidos.

Assim como a família, a escola tem também sua fundamental importância

para o aprendizado de todos nós, principalmente das crianças e adolescentes.

A escola possibilita através da convivência uns com os outros uma troca de

conhecimento, um amadurecimento intelectual e amistoso, contribuindo assim para

o convívio social. Além disso, é responsável pelas áreas científicas que produzem

conhecimento, conteúdos que serão usados nas diversas atividades vividas pelos

estudantes no decorrer de suas vidas.

A nossa escola tem por objetivo oferecer o Ensino Fundamental II na

modalidade de Educação Integral em Tempo Integral, com duração de dez horas,

sendo que o objetivo traçado é de promover o acesso dos alunos aos

conhecimentos sistematizados e fundamentais, facilitando o desenvolvimento de

suas habilidades e competências.

Os conteúdos curriculares selecionados de acordo com a legislação vigente

de cada disciplina específica e de sua área de conhecimento, nortearão as ações

imprescindíveis à compreensão da realidade e fornecerão subsídios para que o

aluno se situe e intervenha no seu meio físico e social como agente transformador

na sociedade em que vive, proporcionando uma educação de qualidade com

tecnologias e métodos inovadores, com o aprendizado dinâmico, a fim de despertar

o interesse pelo conhecimento e estimular o hábito de estudos e pesquisas diárias,

permitindo ao aluno ser o agente de sua própria aprendizagem e protagonista da

sua história.
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Princípios

1. Os Princípios que orientam a prática educativa de acordo com a LDB
estão contemplados nos seguintes artigos:

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho.

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

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

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

pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

VII - valorização do profissional da educação escolar;

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

legislação dos sistemas de ensino;

IX - garantia de padrão de qualidade;

X - valorização da experiência extra-escolar;

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

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.2

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.3

2. Princípios epistemológicos:

Para Freire (1992) a educação para ensino e aprendizagem estimula a

construção epistemológica para a democracia, promoção do diálogo, respeito à

diversidade e de caráter solidário dentro da ação educativa. A educação não pode

partir do pressuposto verbalista ou ativista, mas da reflexão e ação. Dessa forma,

3 (Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018).
2 (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013).
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faz-se indissociável a teoria da prática para uma educação de qualidade e

emancipatória. Assim, confirma Damasceno (1987):
Distinguir a prática, em prejuízo da teoria, significa enfatizar a ação,

normalmente espontânea e irrefletida que, privilegiando a proposição do

conhecimento isolado das condições históricas e sociais de sua produção,

termina por legitimar a realidade existente, reproduzindo-a. Assim, a prática –

inclusa a pedagógica – concebida em um sentido puramente utilitário, se

contrapõe à teoria, e determina como consequências uma prática esvaziada

dos ingredientes teóricos e uma teoria descomprometida com as mudanças

que só podem se efetuar através da prática (p.45).

A sociedade atual por ser social e historicamente construída pelo homem

necessita de linguagens plurais para dialogar e interagir com a diversidade. Nesse

sentido, a educação reproduz a sociedade por também ser social e historicamente

construída pelo homem e, em consequência disto, historicamente sempre teve a

obrigatoriedade de dar respostas e interferir nas demandas que os contextos

depositaram e colocam.

Quando o docente se apropria do conhecimento e se beneficia das

contribuições teóricas referentes às compreensões de aprendizagem, escolhe as

melhores formas de trabalhar, vence as dificuldades e vê com clareza as novas

possibilidades de uma atuação com qualidade. Assim sendo, as probabilidades de

reflexão e crítica sobre as práticas docentes surgem com maior coerência.

Pimenta (2005, p.26) afirma que o saber docente não é formado apenas pela

prática, sendo também nutrido pelas teorias da educação. Mediante esta afirmação

fica claro que, a teoria tem importância fundamental, pois ao nos apropriarmos de

fundamentação teórica nos beneficiamos de variados pontos de vista para uma

tomada de decisão dentro de uma ação contextualizada, adquirindo perspectivas de

julgamento para compreender os diversos contextos do cotidiano. A interação

dialógica entre saberes gera o desenvolvimento de uma prática pedagógica

autônoma e emancipatória.

3. Interdisciplinaridade e contextualização:
A interdisciplinaridade tem o objetivo de promover a integração dos conteúdos

de diferentes disciplinas tornando o conhecimento mais significativo, mais amplo e
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mais útil para os estudantes. Uma prática educacional que procura fazer com que

as áreas do conhecimento se complementam de forma que os conteúdos das

disciplinas sirvam de apoio ao aprendizado umas das outras.

No livro Globalização e Interdisciplinaridade, o educador espanhol Jurjo

Torres Santomé, da Universidade de La Coruña, afirma que a interdisciplinaridade

dá significado ao conteúdo escolar. Ela rompe a divisão hermética das disciplinas.

A pedagogia de projetos tem uma relação muito estreita com a

interdisciplinaridade, pois o trabalho com projetos permite romper com as fronteiras

disciplinares, criando ligações entre diferentes áreas do conhecimento em uma

situação de aprendizagem contextualizada.

Entretanto, o objetivo da abordagem interdisciplinar não é eliminar as

atividades disciplinares. As fronteiras entre as disciplinas vão se tornar permeáveis,

enquanto se investiga um dado fenômeno. Mas a identidade de cada área do

conhecimento continua a existir, com um vasto espaço para aprofundamento na

aprendizagem de seus conteúdos específicos.

A interdisciplinaridade deve ser considerada pelo professor como uma

ferramenta indispensável à metodologia de projetos, pois proporciona a interação

entre disciplinas, de maneira complementar ou suplementar. Uma interação,

inclusive, que pode levar a situações em que um conteúdo acaba incentivando um

trabalho com outro, muito mais do que o planejado.

A contextualização do conteúdo traz importância ao cotidiano do aluno,

mostra que aquilo que se aprende , em sala de aula, tem aplicação prática em

nossas vidas. A contextualização permite ao aluno sentir que o saber não é apenas

um acúmulo de conhecimentos técnico-científicos, mas sim uma ferramenta que os

prepara para enfrentar o mundo, permitindo-lhe resolver situações até então

desconhecidas.

A fragmentação, a distância entre os conteúdos gera desinteresse por a

aprendizagem não ser significativa.. Esta ocorre quando há relação entre o aluno e o

que ele está aprendendo, considerando-o como o centro da aprendizagem, sendo

ativo.

O contexto dá significado ao conteúdo e deve basear-se na vida social, nos

fatos do cotidiano e na convivência do aluno. Isto porque o aluno vive num mundo

regido pela natureza, pelas relações sociais estando exposto à informação e a vários
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tipos de comunicação Portando, o cotidiano, o ambiente físico e social devem fazer

a ponte entre o que se vive e o que se aprende na escola.

Aproveitando-se do conhecimento prévio do aluno, o professor deverá

planejar "induções", fazendo com que o conceito a ser aprendido parta do próprio

aluno.

4. Flexibilização:
O aluno traz consigo recursos próprios que podem influenciar nas condições

de aprendizagem. Estando, principalmente, relacionado aos seus conhecimentos

prévios e ao seu estilo de aprendizagem. Assim, devido à diversidade existente

entre os alunos é necessário conhecer suas características para integrar esse

conhecimento nas estratégias pedagógicas.

A flexibilidade dessas estratégias possibilita a inserção no processo de

ensino-aprendizagem. Percebemos a urgência de dar condições de diferenciação no

agir pedagógico, adequando-o para esse novo momento, que exige o enxergar, com

clareza, as peculiaridades específicas e especiais de cada aluno e ser capaz de

atendê los, promovendo os necessários ajustes e flexibilizações/ adaptações.

No contexto da educação inclusiva, portanto, pode-se entender a

flexibilização ou adaptação como a resposta educativa que é dada pela escola para

satisfazer as necessidades educativas de um aluno ou de um grupo de alunos,

dentro da sala de aula comum, na medida em que o que se faz ou deve-se fazer são

ajustamentos, adequações do currículo existente às necessidades do aluno.

O processo de flexibilização/ adaptação não pode ser entendido como uma

mera modificação ou acréscimo de atividades complementares na estrutura

curricular. Ele exige que as mudanças na estrutura do currículo e na prática

pedagógica estejam em consonância com os princípios e com as diretrizes do

Projeto Político Pedagógico, na perspectiva de um ensino de qualidade para todos

os alunos.

É importante ressaltar que flexibilizar/adaptar o currículo não significa

simplificá-lo ou reduzi-lo, mas torná-lo acessível, o que é muito diferente de

empobrecê-lo.

O processo de flexibilização, tampouco pode ser entendido como uma mera

modificação ou acréscimo de atividades complementares na estrutura curricular, pois

há aprendizagens imprescindíveis a todos os alunos, das quais não podemos abrir
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mão. Há saberes que são essenciais como base para outras aprendizagens e que

devem ser mantidos, como garantia de igualdade de oportunidades de acesso a

outras informações, portanto fundamentais para a construção do conhecimento. Se

o que buscamos é a igualdade de oportunidades, temos que aumentar a qualidade

da educação que oferecemos e não diminuí-la.
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Objetivos da Educação, do ensino e das aprendizagens

Objetivo Geral:

Promover a permanência do educando na escola, assistindo-o integralmente

em suas necessidades básicas e educacionais, reforçando o aproveitamento

escolar, a autoestima e o sentido de pertencimento.

Objetivos específicos:

● Proporcionar ao educando um saber qualificado tendo em vista a
ampliação de suas habilidades, potencialidades e de sua trajetória estudantil e
social, atendendo às diferentes necessidades de aprendizagem;

● Dinamizar práticas pedagógicas, garantindo o sucesso do educando de
forma a construir cidadãos bem informados e competentes.

● Identificar normas e processos que intensificam ou dificultam o exercício
cotidiano da democracia na escola, analisando o desenvolvimento de alunos, pais,
professores e funcionários nos momentos de tomadas de decisão para que
possam conduzir ações em busca de um bem comum.

● Promover o sentimento de pertinência e o desenvolvimento de atitudes de
compromisso e responsabilidade para com a escola e com a comunidade,
instrumentalizando-o com as competências e habilidades necessárias ao
desempenho do protagonismo juvenil e à participação social;

● Promover a cultura da paz pelo desenvolvimento de atitudes de
auto-respeito, respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo.

33



Fundamentos Teóricos Metodológicos:
1. Concepção de Currículo, Avaliação-Ensino-Aprendizagem,

Educação Integral, entre outras:

O currículo extrapola o “fazer” pedagógico abrangendo elementos como

grade curricular, disciplinas, conteúdos e conhecimento. É necessário resgatar os

saberes que o aluno traz de seu cotidiano. Elencado o objeto do conhecimento, este

não deve ser trabalhado de forma superficial e desvinculado da realidade. Está

enraizada, em nossa ação pedagógica diária, uma metodologia tradicional que

entende o conhecimento como um produto pronto para apenas ser repassado,

considerando somente a interação unilateral entre professor e aluno.

Todavia, é preciso que o objeto do conhecimento seja tratado por meio de um

processo que considere a interação/ mediação entre educador educando como uma

via de “mão dupla” em que as relações de ensino-aprendizagem ocorram

dialeticamente. Só deste modo o currículo conseguirá alcançar seu real

objetivo.Para cumprir seu papel, de contribuir para o pleno desenvolvimento da

pessoa, prepará-la para a cidadania e qualificá-la para o trabalho, como define a

constituição e a LDB, ousamos construir uma escola onde todos sejam acolhidos e

tenham sucesso igualitariamente.

Refletimos sobre o desafio desta função, pois a missão de cada um é

promover o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o para a cidadania e

qualificando-o para o trabalho. Sabendo que o termo pleno desenvolvimento

significa cuidar não apenas da tarefa de ensinar os conteúdos clássicos, mas, de dar

conta de outras dimensões que fazem parte de cada pessoa, um ser humano

perfeito, completo e feliz. A escola busca através da coletividade da comunidade

escolar caminhos para a realização desse desafio.

Para isso a escola se volta não apenas para a transmissão do conhecimento,

mas também enfatiza outros aspectos: as formas de convivência entre as pessoas, o

respeito às diferenças, a cultura escolar, o individualismo de cada aluno e seu

desempenho dentro do coletivo, entrando em questão as diferentes aprendizagens,

ela divide responsabilidades que passam a ser assumidas de forma muito mais

intensa e estabelece parcerias e novas possibilidades não construídas.
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Para planejar, considerando as reflexões anteriores neste documento, o

profissional deve mudar sua postura enquanto “homem” e “professor”.

Primeiramente é preciso mudar a si próprio para, então, pensar em mudar os outros.

Planejar significa, a partir da realidade do estudante, pensar as ações pedagógicas

possíveis de se realizar com intuito de possibilitar a produção e internalização dos

conhecimentos por parte do/a educando/a.

Além disso, o planejamento deve contemplar a possibilidade de um

movimento de ação-reflexão-ação na busca constante de um processo de

ensino-aprendizagem produtivo. Portanto, não cabe mais uma mera lista de

conteúdos. Deve se dar ênfase às atividades pedagógicas; o conteúdo em sala de

aula será resultado da discussão e da necessidade manifestada a partir do

conhecimento que se tem do próprio estudante. Logo, de posse de alguns dados

referentes ao conhecimento internalizado pelo/a educando/a, passa-se a reflexão e

discussão sobre os conhecimentos historicamente sistematizados.

O currículo interdisciplinar viabiliza as interações e inter-relações entre as

diferentes disciplinas existentes, consentindo que cada aluno perceba o

conhecimento coletivo e construa o seu de maneira individual. Como vemos

currículo interdisciplinar não é apenas combinar algumas disciplinas em projetos,

mas para que a interdisciplinaridade aconteça é necessário a colaboração e a

parceria entre as disciplinas do currículo para se chegar a uma finalidade única, que

é a noção da realidade.

A garantia do acesso, da permanência e das aprendizagens do estudante

preconizadas no documento do currículo em movimento, que norteia as políticas
educacionais da Secretaria de Educação do DF, vão se concretizar no CEF 15 do

Gama na medida em que neste ano letivo de 2022 somos desafiados a repensar a
concepção curricular de forma a moldá-lo adequadamente a nossa realidade,

nesse retorno pós pandemia.

Esta reconstrução curricular deverá passar pela adoção de estratégias

didático-pedagógicas que sejam desafiadoras e provocadoras para que os alunos

do PROEITI sejam estimulados continuamente para que suas aprendizagens
possam extrapolar seu tempo na escola, modificando sua vida familiar e social

presentemente e no futuro.

A reorganização curricular no formato de ciclos para as aprendizagens de

acordo com as Diretrizes pedagógicas para o 3º ciclo reforça o nosso compromisso
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com a garantia das aprendizagens.

Ancorado na Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural

(SAVIANI, 2007), concepções teórico-metodológicas do Currículo em Movimento
da Educação Básica da SEEDF. Sustentado pelos eixos integradores (Ludicidade e

Letramentos) e transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica
(Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos

Humanos e Educação para a Sustentabilidade), que favorecem uma reflexão sobre
a prática educativa e sobre os diversos contextos socioculturais nos quais as
aprendizagens ocorrem.

Ressaltamos que a garantia das aprendizagens ocorre por meio da gestão

democrática, da formação continuada dos profissionais da educação, da
organização distinta dos espaços e tempos escolares, do fortalecimento da
coordenação pedagógica e da articulação dos três níveis de avaliação formativa:

aprendizagem, institucional e em larga escala.

A organização escolar em ciclos, que tem como princípio a progressão

continuada das aprendizagens, constitui-se por meio de cinco elementos da
organização do trabalho pedagógico escolar: a) gestão democrática; b) formação

continuada dos profissionais da educação; c) coordenação pedagógica; d)
avaliação formativa; e) organização e progressão curricular. Planejamento na

Política de Ciclos para as Aprendizagens

A avaliação possui diversas funções. Para a realidade da SEEDF,
entende-se que as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se

ensina e o que se aprende está no processo de avaliação formativa. Avaliar para
incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se.

A avaliação deve mostrar o caráter qualitativo do aluno, com ênfase nas

particularidades de cada turma, considerando a heterogeneidade do grupo. Por
outro lado, a avaliação deve também medir a aprendizagem por parte do aluno, de

como este desenvolve habilidades e competências em um volume adequado de
acordo com um padrão mínimo esperado, previsto na proposta curricular adotada
pela escola.

Nesse sentido é interessante a utilização de instrumentos, procedimentos e

formas diferenciadas (variadas) que contribuam para a conquista das
aprendizagens por parte de todos os estudantes.

A avaliação é um processo contínuo e envolve todos os segmentos da
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escola: alunos, professores, família, funcionários e Estado. Os professores deverão
reconhecer as características da avaliação que efetivamente concretizam no seu

dia-a-dia e desenvolver compromissos que se orientem para novas práticas
avaliativas.

Essa consciencialização e esse compromisso implica a reflexão baseada na

prática, de tal modo que possa valorizar diferentes modalidades de avaliação pela
experiência da utilidade das mesmas. Esta componente de reflexão a partir de
situações reais de avaliação, de integração entre teoria e prática, parece-nos

fundamental para garantir práticas profissionais de avaliação de qualidade.

Os resultados da avaliação servirão de base para identificar como o

processo de aprendizagem tem acontecido. As informações que essa avaliação
revela permitem o planejamento, o ajuste, o redirecionamento das práticas

pedagógicas no intuito de aprimorar as aprendizagens dos alunos. Ou seja, seus
resultados servem para apoiar, compreender, reforçar, facilitar, harmonizar as

competências e aprendizagens dos alunos.

A educação integral é um ideal de formação humana perseguida desde a

Antiguidade Clássica. Para os gregos, a educação do cidadão se traduzia numa
formação humanista que levasse em conta o corpo e o espírito para dotar o

cidadão de condições de participar em sociedade, ou seja, que abrangesse os
aspectos intelectual, físico, estético e ético. É na modernidade, no contexto de
busca da emancipação humana que surge o conceito da educação integral do

cidadão e consolida-se a escola pública para tal fim.

O tema da educação integral é uma tendência dos discursos políticos atuais,

mas ainda é pouco investigado no Brasil.No entanto, vários educadores brasileiros

lutaram por uma educação como direito de todos e meio para combater as
desigualdades, bem como por uma escola em tempo integral na qual se

desenvolvesse uma educação integral. Anísio Teixeira, signatário do Manifesto dos
Pioneiros de 1932, foi o grande expoente dessa luta por educação integral junto
com Darcy Ribeiro.

Para Anísio não bastava garantir o acesso à escola, era preciso oferecer

alimentação e garantir o acesso ao esporte, cultura e lazer e formar para o trabalho
e para a vida em sociedade. Para isso, defendia a necessidade das escolas

desenvolverem um programa de formação integral do(a) estudante, que consistia
em um núcleo comum, educação física e música, desenho, dança, teatro, ou seja,
um currículo integrado entre a formação geral e as atividades de cunho mais
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lúdico. Só assim seria possível desenvolver as habilidades de estudo e trabalho,
necessárias para a vida adulta e para a vida comunitária.

Desde Anísio Teixeira, várias tentativas pontuais de implantação de escolas

de tempo integral com educação integral foram efetuadas, através de políticas
públicas voltadas para essa finalidade.

Em 2007, o Ministério da Educação lançou o programa Mais Educação, que
tem como objetivo aumentar a oferta educativa nas escolas públicas por meio de
atividades optativas oferecidas em diálogo direto com as comunidades em que se

inserem.

Nas diferentes concepções de educação integral, liberal e libertária, há

identidade na noção de aprendizagem através de atividades e não da transmissão

de conhecimentos como algo acabado.

O conceito de educação integral vai além dos aspectos da racionalidade ou
cognição. Ele dá importância também ao olhar, às artes, à estética, à

música,significa desenvolver as dimensões afetivas, artísticas, espirituais, os
valores, a saúde, o corpo. O ponto principal que o envolve tem a ver com outra

lógica de aprendizagem. A gente não aprende só na escola, adquirimos cada vez
mais conhecimento durante toda a vida. A relação que a educação integral tem
com o espaço e o tempo é diferente da forma tradicional de educação que vemos

na maioria das escolas públicas.

Estamos diante de um cenário de quebra de paradigmas da forma de
conceber e trabalhar com a educação integral, haja vista a superação de barreiras

culturais, que perpassam as relações interpessoais e de poder no caráter
organizacional da escola, impregnado de heranças burocráticas, tecnicistas e
formalistas.Torna-se um desafio trabalhar a ressignificação das ações

pedagógicas.

A Escola de Tempo Integral vem sendo discutida amplamente por diversos
autores e sob diversos aspectos. Questões como, a elaboração de um currículo

que atenda essa expansão da carga horária, sem que acarrete aos alunos e aos
professores um acúmulo de tarefas e, portanto, os sobrecarregue. A necessidade

de complementação na formação dos profissionais da educação, bem como a
elaboração de uma nova proposta pedagógica, que possibilite o desenvolvimento
dos educandos de forma eficaz.

Gallo (1995) é pródigo em apresentar as principais características que
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fundamentam as práticas libertárias de educação integral para esse nível de
ensino. Ele afirma que, para os anarquistas, “a educação integral (...) pode ser
dividida em duas fases distintas” (p.98). A primeira corresponderia aos nossos

anos iniciais do ensino fundamental e a segunda, aos anos finais. Neste momento
inicial, é preciso “entender como a criança aprende e fixa as primeiras impressões,

os primeiros conhecimentos” (p.99), o que é realizado a partir do instigar de sua
curiosidade infantil. É um período em que reina a espontaneidade, através do
trabalho com os sentidos e a sensibilidade.

2. Teoria crítica e pós crítica:

Falar em teoria crítica remete a citar Paulo Freire, um grande pensador, que

se preocupa intensamente com a educação popular, com os problemas
educacionais brasileiros e que contribuiu significativamente para a teoria crítica do

currículo. Segundo o pensamento de Freire, para que ocorra uma mudança
significativa na educação, é preciso transformar a maneira como o ensino está
sendo concebido, para uma forma de emancipação, como prática de liberdade.

Para compreender o pensamento de Freire (2003), é necessário entender
oprimidos e opressores e a relação com a educação vista por ele como prática de
liberdade.

Para Paulo Freire, os oprimidos (massas populares) para libertar-se

necessitavam de conscientização. Isso quer dizer que precisam estar conscientes
da sua condição de oprimido para libertar-se a si mesmo e ao opressor. Essas

lutas de classes mostram o quanto a ideologia dominante não tem interesse em
mudar a sua condição de domínio e poder sobre os oprimidos.

Mas, a liberdade torna-se difícil porque os oprimidos, apesar de

compreenderem a sua condição, entendem que a libertação, a busca pelo novo
homem refere-se a uma visão individualista, ou seja, para eles, “[...] o novo homem

são eles mesmos tornando-se opressores de outros.” (FREIRE, 2003, p. 33).

Para se opor a essa forma de educação antidialógica, Paulo Freire propõe o

diálogo entre educador e educando, uma educação problematizadora em que os
homens se educam em comunhão com o objetivo de libertar-se e assim
proporcionar uma transformação social.

Para o autor, não é preciso apenas conhecer o mundo, é preciso
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transformá-lo. Com essa educação problematizadora, os homens percebem que
conhecer possibilita interferir na realidade e percebem-se como sujeitos da história.

É clara a preocupação da teoria crítica com as classes sociais, com a

emancipação, conscientização e libertação dessas classes (trabalhadoras), que
são obrigadas a aceitar a condição de aprender na escola a cultura dominante, de

um currículo voltado para os interesses da burguesia.

Nesse sentido, “[...] as teorias críticas de currículo, ao deslocar a ênfase dos

conceitos simplesmente pedagógicos de ensino e aprendizagem para os conceitos

de ideologia e poder, por exemplo, permitiram-nos ver a educação de uma nova
perspectiva” (SILVA, 2007, p. 17). Para o mesmo autor, “[...] as teorias tradicionais
eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias críticas são teorias de

desconfiança, questionamento e transformação radical.” (p. 30).

As teorias pós–críticas abordam com ênfase as preocupações com a
diferença, com as relações saber-poder no âmbito escolar, o multiculturalismo, as

diferentes culturas raciais e étnicas, enfim, não é uma questão de superação da
teoria crítica, mas segundo Silva (2007, p. 147),

[...] a teoria pós–crítica deve se combinar com a teoria crítica para nos ajudar a
compreender os processos pelos quais, através de relações de poder e controle,

nos tornamos aquilo que somos. Ambas nos ensinaram, de diferentes formas, que

o currículo é uma questão de saber, identidade e poder.

O currículo é visto a partir da teoria crítica e pós-crítica, segundo Silva

(2007), como espaço de poder, de lutas, sendo uma construção social. Prioriza-se
a problematização, o diálogo, instigando o aluno na sua fala com a realidade. O
professor não reproduz meramente saberes prontos e sistematizados, mas

caminha junto com o aluno numa relação com a experiência vivenciada.

3. Pedagogia Histórico-crítica:

Os Pressupostos e Princípios do Projeto Político Pedagógico foram

construídos com base no Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota, nas
Orientações Pedagógicas e do Currículo em Movimento da Secretaria de Estado
de Educação do DF, nas experiências vividas, nas Diretrizes Operacionais e

Pedagógicas da Educação Integral do DF de 2018, da Base Nacional Comum
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Curricular e das nas novas Teorias em Educação, com os olhos atentos aos sinais

dos tempos atuais e dirigidos a um futuro próximo ou remoto. Pretende ser
criterioso onde o dizer e o fazer busque os ecos da adequação e da coerência,

num paradigma que acompanhe a ação de ser um educador do CEF 15 do Gama.
O objetivo primordial é dar espaço para que o aluno possa exercer sua consciência

crítica ao aprender fazendo. A escola deve constituir-se em lugar onde o aluno
construa o seu conhecimento, numa postura de indagação e análise avaliativa da

realidade social, ao mesmo tempo em que experimente os valores cristãos em

ações efetivas.

A Pedagogia Histórico-Crítica, é um marco no movimento educacional

brasileiro, porém pouco desenvolvida no cotidiano das escolas. Pretende-se com
este trabalho demonstrar aos profissionais da educação a viabilidade desta ser

colocada em prática em sala de aula, oportunizando assim uma prática docente
comprometida com o processo ensino-aprendizagem, com a promoção das
capacidades psíquicas, promovendo a promoção humana dos educandos, para
que estes rompam a alienação e a barbárie, colocando-se conscientemente no

âmbito social.

A Psicologia que embasa a Pedagogia Histórico-Crítica e a Teoria Histórica

Cultural de Vygotsky, onde o homem é compreendido como um ser histórico,
construído através de suas relações com o mundo natural e social. Ele difere das

outras espécies pela capacidade de transformar a natureza através de seu
trabalho, por meio de instrumentos por ele criados e aperfeiçoados ao longo do
desenvolvimento histórico humano.

O conhecimento na perspectiva Histórico-cultural é construído na interação
sujeito-objeto a partir de ações socialmente mediadas. Suas bases são

constituídas sobre o trabalho e o uso de instrumentos, na sociedade e na interação
dialética entre o homem e a natureza. Vygotsky dedicou-se ao estudo da evolução

das funções psicológicas superiores, onde o conceito central é o da mediação, que
assume papel fundamental, pois ela é o elemento efetivamente novo incluído na
análise das funções superiores. Neste conceito a relação entre sujeito e objeto não

acontece diretamente, mas sim é mediada por um elemento intermediário. As
funções psicológicas superiores são essencialmente humanas, originárias da
interação homem-mundo-cultura, interação essa mediada por instrumentos e

signos criados ao longo da história sociocultural da humanidade.

O processo de internalização é evidenciado nessa teoria como um processo
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de transformação, de modificação da compreensão individual; há uma
reorganização, em oposição a uma transmissão automática dos instrumentos

fornecidos pela cultura. Esse processo é compreendido como uma atividade
responsável pelo domínio dos instrumentos de mediação do homem com o mundo.

Portanto, a internalização consiste na transformação de uma atividade externa para
uma atividade interna e de um processo interpessoal para um processo
intrapessoal. Essas transformações são fundamentais para o processo de

desenvolvimento das funções psicológicas superiores e interessam particularmente
ao contexto escolar, porque elas lidam com formas culturais que precisam ser
internalizadas. Outro ponto importantíssimo nesta teoria é o processo de Formação
de Conceitos. A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa,

em que todas as funções intelectuais básicas (atenção deliberada, memória lógica,
abstração, capacidade para comparar e diferenciar) tomam parte.

Vygotsky através de seus estudos denominou-os de espontâneos e

científicos. Os conceitos espontâneos criam várias estruturas necessárias aos
aspectos elementares e mais primitivos de um conceito, dando-lhe corpo e

vitalidade. Seu desenvolvimento é ascendente (de baixo para cima), partem do
concreto para o abstrato. Eles são definidos por seus aspectos fenótipos

(características do indivíduo determinadas pelo seu genótipo e pelas condições
ambientais), sem uma organização consistente e sistemática (VIGOTSKI, 2001).

Os conceitos científicos fornecem estrutura para o desenvolvimento crescente dos
conhecimentos espontâneos da criança para o seu uso consciente e deliberado.

Seu desenvolvimento é descendente (de cima para baixo), partem do abstrato para
o concreto. Eles são sempre mediados por outros conceitos; exercem papel
preponderante na aprendizagem escolar (VIGOTSKI, 2001).

A curva do desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos não
coincide, mas, ao mesmo tempo, e exatamente em função disto, revelam as mais
complexas relações de reciprocidade entre ambos, existindo uma relação de

interdependência, que, em dado momento, acaba confluindo. Os conceitos
espontâneos alcançam os conceitos científicos, tornando-se científicos no
cotidiano. No campo dos conceitos científicos o domínio de um nível mais elevado

não deixa de influenciar os conceitos espontâneos da criança que foram
constituídos anteriormente. Esse domínio leva à elevação do nível dos conceitos
espontâneos, que são reconstruídos sob a influência do fato que a criança passou

a dominar através dos conceitos científicos (VIGOTSKI, 2001).
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Os conceitos científicos são de grande relevância, pois melhoram áreas do
desenvolvimento ainda não percorridas pela criança. A apreensão de um conceito

científico antecipa o caminho do desenvolvimento, transcorrendo numa zona em

que a criança ainda não tem amadurecido as respectivas possibilidades. Portanto,
a aprendizagem dos conceitos científicos pode desempenhar um papel imenso e

decisivo em todo o desenvolvimento intelectual da criança (VIGOTSKI, 2001).

Vygotsky construiu a teoria da zona de desenvolvimento proximal, tendo por

finalidade explicar como a aprendizagem gera desenvolvimento. Através de
exemplos afirma que existe uma relação entre determinado nível de
desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem (SCALCON, 2002,
p.59).

Nesse contexto, para Vygotsky, não existe somente um nível de

desenvolvimento, mas no mínimo dois: o real e o potencial. Nível de
desenvolvimento real é aquele em que a criança é capaz de solucionar problemas
sozinhos, sem a ajuda de terceiros. Nível de desenvolvimento potencial é aquele

em que as crianças dependem da colaboração e do auxílio de outras pessoas para
encontrar as soluções.

A zona de desenvolvimento proximal é importantíssima no âmbito escolar,

pois é nela que ocorrem as intervenções de outras pessoas e do meio físico no
desenvolvimento humano. Portanto, a educação representada pelo professor, é

aquele no qual a criança mantém interações permanentes na escola, e este tem o
dever de conhecer os níveis de desenvolvimento dos alunos, oportunizando-lhe

assim dirigir o ensino para estágios mais avançados, direcionando os educandos
para sua força potencial.
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Organização curricular da escola:
A organização curricular da nossa unidade escolar tem como princípio basilar

a garantia das aprendizagens para todos os estudantes dos anos finais do Ensino
Fundamental de acordo com as Diretrizes Pedagógicas de implementação do 3º
ciclo para as aprendizagens do DF, sistematizando os espaços e tempos escolares
com vistas às aprendizagens.

Destarte na proposta em ciclos para as aprendizagens ganham relevância a
avaliação formativa e a reorganização do trabalho pedagógico, que devem
realizar-se coletivamente com, entre e para os sujeitos envolvidos na ação
educativa. Assim, o trabalho pedagógico, na lógica dos ciclos, fundamenta-se na
concepção de currículo integrado e de educação integral e na valorização do
trabalho interdisciplinar na construção do conhecimento,considerando as múltiplas
inteligências e os diversos contextos socioculturais em que os estudantes estão
inseridos.

A BNCC é o ponto de partida para a construção do currículo, pois estabelece
as aprendizagens essenciais que todos os estudantes têm o direito de desenvolver
ao longo da Educação Básica. Os currículos vão além e trazem proposições em
torno de como a criança e o jovem aprendem e, portanto, qual o papel do professor
e quais as práticas pedagógicas mais adequadas para garantir os direitos de
aprendizagens, de acordo com as realidades locais.

O currículo é sempre um recorte cultural situado em um contexto histórico e
social, que diz respeito não só ao que o aluno tem que aprender, mas também a
como tem que aprender.

O currículo em movimento se apropria da ideia de educação integral
ampliando tempos, espaços e oportunidades.

O Currículo se baseia em quatro eixos estruturantes: princípios da cidadania,
da diversidade, da aprendizagem e da sustentabilidade. A prática pedagógica na
concepção de integração entre a teoria e a prática, permite que o estudante se
identifique enquanto ser social que respeita a sua comunidade e as pessoas que a
compõe, valorizando assim a sua realidade de espaço físico e a adoção de uma
postura de tolerância e respeito ao próximo. Dentro desse contexto, o documento
trabalha os eixos estruturantes por meio da reorganização de tempos e espaços
escolares em busca de uma práxis mais eficaz no processo pedagógico.

O Projeto Político Pedagógico – Carlos Mota (2011), da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal propõe uma educação comprometida com a
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formação integral do educando e a sustentabilidade humana como princípio das
políticas públicas. Mas, para que isso se concretize há a necessidade de a escola
criar possibilidades para que o estudante tenha conhecimento de seus direitos e de
seus deveres, que ele seja capaz de se conscientizar de sua importância como ser
social ativo.

Para tanto, o Currículo em Movimento (2012) propõe práticas pedagógicas
que enfatizem a participação ativa do estudante em seu processo educacional,
oferecendo-lhe a chance de produzir significados a partir de uma íntima conexão
entre o objeto de ensino e a vida.

A partir desta perspectiva, faz-se necessário que a atuação do professor
possibilite ao estudante utilizar a pesquisa científica como processo de produção de
conhecimento, prática revolucionária que instiga o papel do aluno como
protagonista no processo de ensino-aprendizagem.

O currículo interdisciplinar viabiliza as interações e inter-relações entre as
diferentes disciplinas existentes, consentindo que cada aluno perceba o
conhecimento coletivo e construa o seu de maneira individual. Como vemos
currículo interdisciplinar não é apenas combinar algumas disciplinas em projetos,
mas para que a interdisciplinaridade aconteça é necessário a colaboração e a
parceria entre as disciplinas do currículo para se chegar a uma finalidade única, que
é a noção da realidade.

O conceito de interdisciplinaridade foi organizado propondo-se restabelecer
um diálogo entre as diversas áreas dos conhecimentos científicos. A
interdisciplinaridade pode ser compreendida como sendo a troca de reciprocidade
entre as disciplinas ou ciências, ou melhor, áreas do conhecimento. (FERREIRA in
FAZENDA, 1993, p. 21-22).

Nessa expectativa compete ao professor, articular teoria e prática, numa
forma interdisciplinar sem perder de vista os objetivos fundamentais elencados para
a sua disciplina.

Ao buscarmos um novo olhar interdisciplinar chegaremos ao olhar
transdisciplinar com mais entrosamento e fortalecimento. A transdisciplinaridade
considera o que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes
disciplinas e além de toda disciplina e sua finalidade é compreender o mundo atual.

A transdisciplinaridade é a investigação da acepção da vida através de
relações entre os diversos saberes das ciências exatas, humanas e artes,
estimulando a vinculação e indicando uma visão contextualizada do conhecimento,
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da vida e do mundo.

A transdisciplinaridade busca a compreensão do conhecimento, busca a
inclusão, procura parceria, adiciona, compartilha, coopera, agrega. Citando Paulo
Freire, constatamos que a fala desse educador nos elucida ao colocar que devemos
aproximar a atitude interdisciplinar da atitude transdisciplinar: porque encontraremos
nestas o coletivo instituinte, o trabalho em grupo, a transversalidade, o diálogo.

Um currículo em que a Sustentabilidade esteja inserida no programa
pedagógico, que faça parte da vida desse aluno é de fundamental importância. O
principal objetivo da Sustentabilidade inserida no currículo é o de integrar os
princípios, os valores e as práticas do desenvolvimento sustentável a todos os
aspectos da educação e da aprendizagem.

A Diversidade também é um componente cultural essencial da humanidade.
Ela faz parte da vida do ser humano.

Vivemos em um contexto de diferentes culturas, marcadas por
particularidades advindas dos processos históricos, políticos, sociais e culturais por
meio dos quais são construídas.

O nosso Currículo se baseia no princípio da Igualdade, que diz respeito ao
tratamento diferenciado para os alunos, adequado às suas diferentes necessidades,
ou seja, tratamento justo naquilo que a educação tem para lhes oferecer.

A questão dos Direitos Humanos deve ser trabalhada, com o objetivo de
estimular o pleno desenvolvimento da pessoa, de suas potencialidades, de valores e
atitudes em favor de uma sociedade justa para todas as pessoas. O papel da
educação como elemento de desenvolvimento social é reorientado, quando existe
correlação entre as capacidades exigidas para o exercício da cidadania e para as
ações produtivas.

Devemos lembrar que a exclusão proveniente da sociedade do consumo e do
capitalismo poderá sofrer diminuição através da ideia de currículos que privilegiam
áreas que estão em crescimento no momento atual. Uma sugestão curricular de
alcance para a sociedade contemporânea deverá agregar as tendências atuais da
ciência e da tecnologia nas atividades produtivas e nas interações sociais.

Diante da constatação de necessidades contemporâneas, os eixos temáticos
referentes aos estudos que estão em andamento nas coordenações de área do CEF
15, incorporam a preocupação dos educadores com a necessidade de um currículo
que contemple a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, porque o ser humano
é ser de múltiplas dimensões e aprendem em tempos e em ritmos diferentes, o
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conhecimento deve ser construído e reconstruído, processualmente e
sucessivamente, e o conhecimento deve ser abordado em uma perspectiva de
totalidade.

De acordo com essas diretrizes o desafio apresentado para o 3º Ciclo para as
aprendizagens consiste em superar o ensino fragmentado, criando experiências
educativas que possibilitem a aprendizagem, a inclusão e o compromisso com a
mudança de relações assimétricas de poder. Para o alcance do objetivo de
superação de uma educação marcada pela exclusão, a proposta do 3º Ciclo
articula-se ao Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014) e às
demais Diretrizes e Orientações que orientam e normatizam a educação pública no
Distrito Federal.

Projetos Coletivos:

A Parte Flexível da educação integral oferta as seguintes oficinas:
Acompanhamento de Português, Acompanhamento de Matemática, Educação
Ambiental, Direitos Humanos, Dança e Artes Marciais: Jiu-Jitsu, Esportes,
Educação Tecnológica - Robótica e Redes Sociais, Música - violão, canto coral e
violino, Espanhol, Teatro, Educação Socioemocional, Empreendedorismo e Projeto
de Vida.

Cada área do conhecimento neste ano de 2022 terá um projeto da sua área:
Feira de Ciências, Mostra de Matemática, Festival Literário e Cultural, Projeto da
Consciência Negra e Cantata de Natal.

O Projeto Um Tributo à Felicidade será realizado por todas as áreas do
conhecimento sendo coordenado pelas disciplinas da Parte Flexível do currículo.

Intervalo Cultural:

O "Intervalo Cultural" acontece mensalmente com apresentações de música,

teatro, dança poesia, entre outros, tendo como objetivo de proporcionar momentos

de integração, que sejam agradáveis e alimentem a mente com sensações positivas,

aproximação pessoal, ampliação do repertório artístico, que culmina na ampliação
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do conhecimento dos alunos.

Aulas Passeio:

Consiste na oportunidade que o aluno tem em sair do ambiente da sala de
aula, tendo a possibilidade de conhecer novos lugares e diferentes situações de
estudos e aprendizagens relacionados a conteúdos curriculares, usando todos os
sentidos para buscar o desenvolvimento cultural, social, pessoal e intelectual do
aluno, ampliando a sua visão de mundo.

#Conexão Solidária:

O projeto Conexão Solidária surgiu a partir da necessidade dos nossos

estudantes que vivem em situação de insegurança alimentar, em função da

pandemia SARS COVID 19. As doações são arrecadadas por meio de uma

campanha junto aos funcionários da escola, parceiros e voluntários. De dois em dois

meses realizamos a arrecadação e distribuímos com a nossa comunidade escolar.

Parcerias:

Universidade de Brasília: Essa parceria trará iniciação a Robótica para

nossos estudantes mais em especial para as meninas.

Projeto Calangos Leitores: Incentivo a leitura com a criação do Clube do

livro na escola. O clube coordenado e idealizado pela escritora Claudine faz a

doação de exemplares de livros de literatura, escolhidos pelos nossos alunos

juntamente com a professora de Português Cristina Santana. Adesão: a

participação no projeto é voluntária.

Cada estudante um ganha o seu exemplar do livro: a importância do objeto

LIVRO como intermediário da experiência da leitura Todos fazem a leitura do

mesmo livro: o que permite a partilha e a descoberta de diferentes olhares sobre a

mesma obra literária Recorrência: os encontros acontecem uma vez por mês com

o mesmo grupo de jovens leitores Diversidade: experiência ampla na escolha de

títulos, possibilitando acesso a diferentes gêneros, autores e temáticas Encontro
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com Autores: a possibilidade de conversar com quem escreveu o livro permite que

os jovens leitores conheçam a história desse autor, seus processos de escrita e

criação e suas referências Escrita: os jovens são incentivados a escreverem

pequenos relatos sobre o que a leitura proporcionou.

AMABRASÌLIA: A AMABRASÌLIA é uma Aliança das Mulheres que Amam
Brasília que incentiva projetos que valorizam e empoderam as mulheres. Neste ano
de 2022 a AMABRASÍLIA firmou parceria com o nosso Projeto Um Tributo à
Felicidade.
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Projeto de Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI)

A educação integral é um ideal de formação humana perseguida desde a

Antiguidade Clássica. Para os gregos, a educação do cidadão se traduzia numa
formação humanista que levasse em conta o corpo e o espírito para dotar o
cidadão de condições de participar em sociedade, ou seja, que abrangesse os
aspectos intelectual, físico, estético e ético. É na modernidade, no contexto de

busca da emancipação humana que surge o conceito da educação integral do
cidadão e consolida-se a escola pública para tal fim.

O tema da educação integral é uma tendência dos discursos políticos atuais,

mas ainda é pouco investigado no Brasil.No entanto, vários educadores brasileiros
lutaram por uma educação como direito de todos e meio para combater as

desigualdades, bem como por uma escola em tempo integral na qual se
desenvolvesse uma educação integral. Anísio Teixeira, signatário do Manifesto dos
Pioneiros de 1932, foi o grande expoente dessa luta por educação integral junto

com Darcy Ribeiro.

Para Anísio não bastava garantir o acesso à escola, era preciso oferecer
alimentação e garantir o acesso ao esporte, cultura e lazer e formar para o trabalho

e para a vida em sociedade. Para isso, defendia a necessidade das escolas
desenvolverem um programa de formação integral do(a) estudante, que consistia
em um núcleo comum, educação física e música, desenho, dança, teatro, ou seja,

um currículo integrado entre a formação geral e as atividades de cunho mais lúdico.
Só assim seria possível desenvolver as habilidades de estudo e trabalho,
necessárias para a vida adulta e para a vida comunitária.

Desde Anísio Teixeira, várias tentativas pontuais de implantação de escolas

de tempo integral com educação integral foram efetuadas, através de políticas
públicas voltadas para essa finalidade.

Em 2007, o Ministério da Educação lançou o programa Mais Educação, que

tem como objetivo aumentar a oferta educativa nas escolas públicas por meio de
atividades optativas oferecidas em diálogo direto com as comunidades em que se
inserem.

Nas diferentes concepções de educação integral, liberal e libertária, há

identidade na noção de aprendizagem através de atividades e não da transmissão
de conhecimentos como algo acabado.
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O conceito de educação integral vai além dos aspectos da racionalidade ou
cognição. Ele dá importância também ao olhar, às artes, à estética, à
música,significa desenvolver as dimensões afetivas, artísticas, espirituais, os

valores, a saúde, o corpo. O ponto principal que o envolve tem a ver com outra
lógica de aprendizagem. A gente não aprende só na escola, adquirimos cada vez

mais conhecimento durante toda a vida. A relação que a educação integral tem
com o espaço e o tempo é diferente da forma tradicional de educação que vemos
na maioria das escolas públicas.

Estamos diante de um cenário de quebra de paradigmas da forma de

conceber e trabalhar com a educação integral, haja vista a superação de barreiras
culturais, que perpassam as relações interpessoais e de poder no caráter

organizacional da escola, impregnado de heranças burocráticas, tecnicistas e
formalistas. Torna-se um desafio trabalhar a ressignificação das ações
pedagógicas.

A Escola de Tempo Integral vem sendo discutida amplamente por diversos

autores e sob diversos aspectos. Questões como, a elaboração de um currículo

que atenda essa expansão da carga horária, sem que acarrete aos alunos e aos
professores um acúmulo de tarefas e, portanto, os sobrecarregue. A necessidade

de complementação na formação dos profissionais da educação, bem como a
elaboração de uma nova proposta pedagógica, que possibilite o desenvolvimento

dos educandos de forma eficaz.

Gallo (1995) é pródigo em apresentar as principais características que
fundamentam as práticas libertárias de educação integral para esse nível de

ensino. Ele afirma que, para os anarquistas, “a educação integral (...) pode ser
dividida em duas fases distintas” (p.98). A primeira corresponderia aos nossos anos
iniciais do ensino fundamental e a segunda, aos anos finais. Neste momento inicial,
é preciso “entender como a criança aprende e fixa as primeiras impressões, os

primeiros conhecimentos” (p.99), o que é realizado a partir do instigar de sua
curiosidade infantil. É um período em que reina a espontaneidade, através do
trabalho com os sentidos e a sensibilidade.
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Organização do Trabalho Pedagógico da escola

Quando ouvimos falar em Educação Integral, muitos de nós professores nos
questionamos com desconfiança e preocupação sobre o que significa esse termo.

Será que a educação já não contém em si essa pretensa integralidade, com tantos
conteúdos programáticos, disciplinas, horários, didáticas, objetivos, planejamento e
avaliações? Será que já não é o suficiente o tempo em que os alunos estão em

sala de aula? A gente ainda quer mais? E onde acontecerão as atividades
previstas se a escola não tem espaço adequado?

Nesta perspectiva o Projeto de Educação Integral em Tempo Integral
(PROEITI) no CEF 15 do Gama vem como uma estratégia que promove a
ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento da
tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias

e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. Isso
porque a Educação Integral, associada ao processo de escolarização, pressupõe a

aprendizagem conectada à vida e ao universo de interesses e de possibilidades
das crianças, adolescentes e jovens.

Dessa forma a organização e funcionamento do CEF 15 no ano de 2022

ficam assim estabelecidos: Jornada de 9h relógio diária de atividades pedagógicas
+ (01) hora destinada ao almoço, higienização e descanso totalizando 10h diárias

de acordo com o horário a seguir:

● 7h30 às 8h20: 1ª aula;

● 08h20 – 09h10: 2ª aula;

● 09h10 – 10h: 3ª aula;

● 10h às 10h15: Intervalo;

● 10h15 – 11h: 4ª aula;

● 11h – 11h45: 5ª aula;

● 11h45 às 12h30h – 6ª aula;

● 12h30 – 13h30: 7ª aula - almoço/higienização/descanso;

● 13h20 – 14h05: 8ª aula;

● 14h05 às 14h509ª aula;
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● 14h50 às 15h30 – 10ª aula;

● 15h30 às 15h50 Intervalo – Lanche e Descanso;

● 15h50 às 16h40 – 11ª aula;

● 16h40 às 17h30 – 12ª aula;

As disciplinas que compõem o currículo do PROEITI do CEF 15 Gama em

2022 têm origem nas questões científicas e tecnológicas, no desenvolvimento das
linguagens, no mundo do trabalho, na produção artística, nas atividades

desportivas e corporais, nos movimentos sociais, nos princípios da cidadania e da
ética, além dos saberes incorporados da vivência cotidiana dos alunos.

Além do conhecimento, o currículo também contempla a formação completa
do ser cidadão considerando, dessa forma, os aspectos socioeconômicos e
culturais da Comunidade Escolar do CEF 15 do Gama.

Os alunos terão 15 disciplinas em seu currículo, distribuídas em dois blocos:
Base Comum e Parte Flexível. No Bloco da Base Comum os componentes
curriculares estão configurados em três áreas do conhecimento:

● Ciências Exatas;

● Linguagens;

● Ciências Humanas.

A Parte Flexível oferta as seguintes oficinas: Acompanhamento de
Português, Acompanhamento de Matemática, Educação Ambiental, Direitos

Humanos, Dança e Artes Marciais: Jiu-Jitsu, Esportes, Educação Tecnológica -
Robótica e Redes Sociais, Música - violão, canto coral e violino, Espanhol, Teatro,
Educação Socioemocional, Empreendedorismo e Projeto de Vida.

Rotina da Educação Integral:

Temos 18 turmas que participam do PROEITI atendendo do 6º ao 9º ano e 5

turmas de Ensino Especial classes multisseriadas regular e TGD. (Estas classes não

estão inclusas no PROEITI).

A grade horária dos alunos está organizada com as disciplinas que estão

entremeadas entre Base Comum e Parte Diversificada. São seis aulas no turno

matutino, 60 minutos de almoço, no formato de Projeto Formação de Hábitos
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Individual e Social (PFHIS), organizado em 3 etapas: Almoço, Higienização e

Descanso, e os demais tempos organizados de duas possíveis maneiras: a) Cinco

aulas de 50 minutos - neste modelo todos os estudantes fazem todas as disciplinas

e mais os acompanhamentos pedagógicos em português e matemática; b) Quatro

aulas de 1 hora-relógio - Formato de Oficinas onde os estudantes fazem a opção,

entre as nove opções de disciplinas ofertadas, naquelas que demonstram maior

interesse e aptidão.São 2 aulas duplas para cada dia da semana. Os dois

acompanhamentos pedagógicos: matemática e português se apresentam de forma

“obrigatória” e os demais horários - 8 aulas duplas, são escolhidos pelos estudantes.

Com o PFHIS os alunos são acompanhados pelos professores regentes onde
realizam atividades programadas para cada uma das três etapas: Incentivo a
alimentação saudável, organização das filas e distribuição das refeições, alerta ao
desperdício, descarte de vasilhames e restos de alimentos, hábitos de higiene e
atividades de descanso e relaxamento. Por meio desse projeto os professores que
estão com carga residual completam a sua carga de trabalho semanal, e é
considerado regência de classe. A duração do Projeto é de 60 minutos por dia
totalizando 05 aulas semanais. Todos os professores que atuam no PFHIS recebem
regência.

Os diferentes momentos organizados que caracterizam a rotina da nossa
escola são de suma importância para avaliação do desenvolvimento dos alunos e da
proposta pedagógica e curricular, pois é na execução das atividades que se cria a
possibilidade de estabelecer a relação entre teoria e prática e ainda, da atuação dos
diferentes atores envolvidos no processo educativo.

Concepção que orienta o Trabalho Pedagógico

Concepção de Mundo: O mundo é o local onde ocorrem as interações
homem-homem e homem-meio social caracterizada pelas diversas culturas e pelo
conhecimento. Devido à rapidez do processo de assimilação das informações e

pela globalização torna-se necessário proporcionar ao homem o alcance dos
objetivos materiais, políticos, culturais e espirituais para que sejam superadas as

injustiças, diferenças, distinções e divisões na tentativa de se formar o ser humano
que se imagina. Isto será possível se a escola for um espaço que contribua para a
efetiva mudança social.

De Sociedade: Somos uma sociedade capitalista, competitiva baseada nas
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ações e resultados, por isso precisamos construir uma sociedade libertadora,
crítica, reflexiva, igualitária, democrática e integradora, fruto das relações entre as

pessoas, caracterizadas pela interação de diversas culturas em que cada cidadão
constrói a sua existência e a do coletivo.

De Homem: O homem, na atualidade, é um ser competitivo e individualista,

resultado das relações impostas pelo modelo de sociedade em vigor. No entanto, a
luta deve ser por um homem social, voltado para o seu bem próprio, mas, acima de

tudo, para o bem estar do grupo do qual faz parte. O homem, que modifica a si
mesmo pela apropriação dos conhecimentos, modifica também a sociedade por

meio do movimento dialético “do social para o individual para o social”. Destarte,

torna-se sujeito da história.

De cidadania: Uma cidadania plena deve ser sadia, prática, comparativa e

consciente, tornando cada indivíduo participativo como cidadão em sua atuação
social, frente aos direitos e deveres de cada um.

Com base nas experiências do estudante, com os olhos atentos aos sinais
dos tempos atuais, verificam-se situações indesejáveis, como a violência urbana e
as desigualdades sociais. Esse quadro se reflete, muitas vezes, na rotina escolar
quando se observa, por exemplo, a indisciplina e a evasão escolar, o desinteresse

pelos estudos, a indiferença política, a falta de expectativa, de sonhos e de planos
para o futuro.

Cabe à escola colaborar para que o aluno cresça na construção de sua

cidadania, no resgate dos valores morais, da esperança de uma vida melhor, de
convivência pacífica, harmoniosa e sadia.

De Cultura: A cultura ao ser definida se refere à literatura, cinema, arte,
entre outras, porém seu sentido é bem mais abrangente, pois cultura pode ser
considerada como tudo que o homem, através da sua racionalidade, mais

precisamente da inteligência, consegue executar. Dessa forma, todos os povos e
sociedades possuem sua cultura por mais tradicional e arcaica que seja, pois todos

os conhecimentos adquiridos são passados das gerações passadas para as
futuras.

Os elementos culturais são: artes, ciências, costumes, sistemas, leis,

religião, crenças, esportes, mitos, valores morais e éticos, comportamento,

preferências, invenções e todas as maneiras de ser (sentir, pensar e agir).

A cultura é uma das principais características humanas, pois somente o
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homem tem a capacidade de desenvolver culturas, distinguindo-se, dessa forma,
de outros seres.

Apesar das evoluções pelas quais passa o mundo, a cultura tem a

capacidade de permanecer quase intacta, e são passadas aos descendentes como
uma memória coletiva, lembrando que a cultura é um elemento social, impossível
de se desenvolver individualmente.

Cabe à escola trabalhar as manifestações culturais em seu ambiente, a fim

de fazer parte da formação do aluno, resgatando as culturas sociais, a valorização
da cultura do aluno na escola, inserir tanto na prática pedagógica como de forma

sistemática a concepção de cultura e trabalhando a questão da diversidade
cultural.

De Escola: A Escola configura-se como a instância que, erigida pela

sociedade, se incumbe de garantir que as novas gerações tenham acesso ao
legado cultural da humanidade. É um espaço geográfico e histórico onde a

educação se dá de forma intencional, estruturada, sistematizada e explícita. Nela, o
conhecimento é assimilado, apropriado e construído ativamente, revestindo-se de
criticidade e inovação, colaborando para o avanço cultural e atendendo às novas
necessidades do ser humano.

Nesse contexto, todos os integrantes e também a própria escola se
transformam conforme as inquietações, as percepções, as mediações e as

superações que ocorrem a todo o momento.
A Escola, como entidade educativa, tem, como papel principal, a ampliação

do repertório cultural, artístico e intelectual das suas crianças e dos seus

estudantes, motivo pelo qual se faz e se torna importante e significativo dentro da
sociedade, contribuindo para a sua formação.

De Inclusão: Numa perspectiva de inclusão, pensa-se o processo de

educar como ato de humanizar e sensibilizar a prática docente no sentido de fazer

valer realmente todos os direitos cabíveis ao cidadão, conforme reza a lei.

Para tal, faz-se necessária uma sensibilização junto aos alunos, professores

e todos os envolvidos na comunidade escolar quanto à ideia de inclusão. Para isso
podem ser utilizados recursos como vídeos, palestras, oficinas, exposições, peças

teatrais, apresentações em geral, com a participação e valorização dos alunos

inclusos.

Os direitos comuns a todo cidadão devem ser observados e respeitados
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para todos os indivíduos, além dos direitos específicos de quem possui alguma
necessidade educacional especial.

A inclusão acontece em diversas faces: inclusão social, econômica, digitais,

familiar, na saúde, no direito de ir e vir. Enfim, onde houver uma deficiência de
algum dos direitos básicos do cidadão, aí deve haver o processo de inclusão
adequado.

O compromisso com a inclusão tem caráter político, social, ético e,

sobretudo, humano.

A inclusão é um desafio permanente nos nossos dias. Nesse sentido,
trabalhar na perspectiva da inclusão de forma ampla significa oferecer múltiplas e
sempre singulares condições para o crescimento e aprendizagem de cada aluno/a.
É necessário formular políticas de inclusão e projetos político-pedagógicos que

contemplem a diversidade e incluam as crianças, jovens e adultos da nossa escola,
considerando as diferenças dos sujeitos e as especificidades de suas culturas e
aprendizagens, garantindo a equiparação de oportunidades. Esse é o desafio que

temos assumido no CEF 15 do Gama.

De Ensino e Aprendizagem: O processo de ensino-aprendizagem tem sua

origem no diagnóstico do aluno, quando educador e educando interagem com o
objetivo de traçar os objetivos e estratégias de ensino de acordo com as
necessidades apresentadas pelo aluno e pela turma.

O professor, nesse sentido, deixa de ser um mero transmissor de conteúdos
para torna-se um orientador, estimulador e intermediador do conjunto de processos

que levam o aluno à aquisição de conhecimentos, no desenvolvimento de
conceitos e valores e na construção de sua cidadania, norteando sua vida no

contexto da sociedade em que está inserido.

Cabe ao professor valer-se de diversas estratégias e metodologias

adequadas para que o processo pedagógico tenha êxito. É fundamental que o

professor tenha habilidades para interpretar as informações do ambiente, realizar
experiências de aprendizagem, discutir o resultado com a coordenação pedagógica

e com os alunos, visando ao crescimento e aperfeiçoamento da prática pedagógica
em sala de aula e no ambiente escolar.

A ênfase de todo o processo educacional deverá ser centrada na figura do

aluno para instrumentalizá-lo e habitá-lo ao protagonismo infanto-juvenil como

sujeito transformador da realidade e capaz de atitudes críticas, éticas e reflexivas.
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A escola neste conjunto de ações promoverá experiências pessoais e
coletivas aos seus alunos dando um novo significado ao conteúdo dos eixos
transversais e integradores da educação.

De Tecnologia: A palavra tecnologia tem origem no grego tekhne (técnica,

arte, ofício) e logos (estudo, ciência) A tecnologia é um produto da ciência e da

engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que
visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento

científico em diversas áreas de pesquisa.

É fato que a tecnologia tem avançado de forma muito mais veloz, volumosa

e abrupta neste período de ensino remoto. O mundo vivencia uma nova
experiência do tempo intrinsecamente ligada às novas tecnologias que parecem
provocar impactos significativos nos processos cognitivos e que,

consequentemente, indicam a urgência de pensar mudanças nas formas de pensar
a seleção e transmissão do conhecimento e da informação, sem se esquecer da
formação integral do ser como cidadão deste tempo.

A primeira preocupação da escola não é a mera utilização de recursos

tecnológicos em sala de aula, com aparelhos, projetores, laptops, etc. Antes, cabe
à escola contribuir na preparação do aluno em como lidar e interagir em seu
cotidiano com a tecnologia que o rodeia.

Inserir os recursos tecnológicos no ambiente da escola e da sala de aula

também pode ser interessante como um meio de aprimorar as aulas, a fim de
torná-las mais atrativas, interessantes, e didáticas. Caso isso esses fins não se

observem, o uso de aparato tecnológico por si só não fará sentido. Inserir o
professor digitalmente também é um ponto importante. A formação continuada dos
educadores pode contemplar esse processo.

Relação Escola Comunidade:

A escola é o espaço público que o aluno frequenta e é dentro dela que ele
tem a chance de aprender regras sociais de convivência. Há comportamentos que

são diferentes dentro de casa - que é um espaço privado - e fora. Não há como
cobrar dos pais a resolução de conflitos que pressupõem a relação entre pares

dentro da sala de aula, por exemplo. A postura de um filho que solicita a atenção
da mãe é diferente da de um aluno que requer o apoio da professora. É na escola,

também, que as crianças aprendem a não reproduzir preconceitos que podem

58



estar arraigados na família. Cabe ao educador promover a aprendizagem da

diversidade.
A relação entre escola e comunidade é um importante fator de

desenvolvimento social — não só para a localidade em que a instituição se encontra,
mas também para os alunos, os professores, a equipe técnica e os demais
colaboradores.

É importante que os pais e responsáveis sintam-se acolhidos pela equipe

pedagógica e tenham canais de comunicação efetivos com a escola. Eles devem ser

incluídos não só quando for preciso resolver alguma questão do aluno, mas em

diversos momentos da rotina escolar.

Quando as famílias têm uma imagem positiva da escola, elas expressam isso

nas suas relações pessoais e sociais. Ao participarem do cotidiano escolar, os pais

podem falar sobre isso no seu setor comunitário e construir novas parcerias entre a

gestão e a comunidade.

Entre os benefícios de ter um bom relacionamento com a comunidade estão a
melhoria do desempenho dos alunos — por meio do desenvolvimento de habilidades
socioemocionais — e o aumento da reputação e da credibilidade da instituição.

Ao criar estratégias pedagógicas colaborativas com o entorno, a escola
consegue ensinar aspectos importantes da vida em comunidade aos estudantes,
como a cidadania e o pensamento coletivo, além de soft skills como empatia,
responsabilidade e relacionamento interpessoal.

Esse tipo de estratégia ajuda a criar um ambiente favorável e sadio para os
moradores do local. Consequentemente, uma boa relação entre escola e
comunidade também aumenta o nível de satisfação das famílias e dos estudantes
em relação à instituição.

Metodologia de Ensino:

O trabalho pedagógico do CEF 15 do Gama parte de uma concepção
humanista de educação, tendo como base o Currículo em Movimento da SEEDF e a
fundamentação teórica de alguns pensadores:

● Jean Piaget: Em “As Leis do Equilíbrio”, diz que para a aprendizagem
acontecer é preciso o desequilíbrio, algumas incertezas, para assimilar novas
informações, formulando hipóteses sobre elas e surgirá, então, a acomodação e o
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reequilíbrio.
● Lev Semenovick Vygotsky: A construção do conhecimento se dá de acordo

com o seu ambiente histórico e social, um ir e vir constante do nível real (autonomia)
para o nível de conhecimento potencial (possibilidade).

● David Paul Ausubel: Quando o aluno coloca significado no que aprende, ou
seja, faz a relação da teoria com o mundo real, então, acontece a assimilação dos
conteúdos. Uma concepção de metodologia que considere e respeite o fazer
humano deve ter a característica da construção e transformação contínua,
procurando permanente evolução.

● Paulo Freire:A proposta de Freire parte do Estudo da Realidade (fala do
educando) e a Organização dos Dados (fala do educador). Nesse processo surgem
os Temas Geradores, extraídos da problematização da prática de vida dos
educandos. Os conteúdos de ensino são resultados de uma metodologia dialógica.
Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em si próprio, ainda
que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos quais se parte. O
importante não é transmitir conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma
de relação com a experiência vivida.

A transmissão de conteúdos estruturados fora do contexto social do
educando é considerada "invasão cultural" ou "depósito de informações" porque não
emerge do saber popular. Portanto, antes de qualquer coisa, é preciso conhecer o
aluno. Conhecê-lo enquanto indivíduo inserido num contexto social de onde deverá
sair o "conteúdo" a ser trabalhado.

● Assim sendo, "não se admite uma prática metodológica com um programa
previamente estruturado assim como qualquer tipo de exercícios mecânicos para
verificação da aprendizagem, formas essas próprias da "educação bancária", onde o
saber do professor é depositado no aluno, práticas essas domesticadoras.
(BARRETO, s.d. p. 4). O relacionamento educador-educando nessa perspectiva se
estabelece na horizontalidade onde juntos se posicionam como sujeitos do ato do
conhecimento. Elimina-se, portanto, toda relação de autoridade uma vez que essa
prática inviabiliza o trabalho de criticidade e conscientização.

● Anton Makarenko: Ele defendia que era preciso formar crianças capazes de
dirigir a própria vida no presente e a vida do país no futuro. Exercícios físicos,
trabalhos manuais, recreação, excursões, aulas de música e idas ao teatro faziam
parte da rotina. A escola tinha que permitir o contato com a sociedade e com a
natureza, ou seja, ser um lugar para o jovem viver a realidade concreta e participar
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das decisões sociais.
Fazendo um recorte das ideias expressas pelo educador Antônio Carlos

Libâneo (1991), ”podemos dizer que os métodos de ensino são as ações do
professor pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos alunos para
atingir objetivos do trabalho docente em relação a um conteúdo específico”.

A escolha e a organização dos métodos de ensino pelos educadores devem
considerar fundamentalmente a unidade ou a relação, objetivos/conteúdos/métodos
de ensino. Tal fazer não tem receitas prontas ou se constitui em um método.
Partindo da pluralidade e diversidade da essência humana, desafiá-la, questioná-la,
ampliá-la não podem ser ações únicas, devendo ser inspiradas por princípios claros,
mas adaptadas a cada indivíduo e situação com engenho e arte.

Na prática escolar são as reflexões metodológicas que, fundadas nas
concepções de homem, mundo, sociedade e educação, num diálogo vivo,
questionador, que dimensiona o conhecimento histórico das experiências sociais,
contextualizam o ser como humano e a sociedade como espaço vivencial.

Enfim, a metodologia do CEF 15 do Gama deve ser:
● Questionadora: na medida em que apresenta as contradições básicas da

vida com problemas que desafiam as pessoas nela envolvidas;
● Integradora: na medida em que possibilita às pessoas captarem o desafio

e relacionarem com todas as dimensões da vida;
● Crítica: na medida em que oportuniza a busca das causas dos problemas

existenciais, sociais e políticos.
● Impulsionadora da ação: na medida em que, ao responderem os desafios,

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

● Dialógica: na medida em que elas são chamadas a conhecer, a elaborar o
seu conhecimento, quando se encontram em autêntica comunicação com outras
pessoas;

● Criativa: na medida em que oferece a elas a possibilidade de construir seu
saber, partilhando suas experiências, inventando e reinventando seu mundo, criando
sua cultura e forjando seu destino como seres históricos;

●Permanente: na medida em que, considerando os alunos como
inacabados, numa realidade igualmente inacabada, dá-lhes a chance de refazerem,
na ação-reflexão, constantemente, sua realidade existencial, tendo em vista sua
plena libertação, em busca do saber..
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Atuação do SEAA, Orientação Educacional, AEE/Sala de
Recursos

Atuação do Serviço de Apoio à Aprendizagem:

A oferta das Salas de Apoio à Aprendizagem tem o objetivo de atender as(os)

estudantes que frequentam as séries finais do Ensino Fundamental, em uma ação

pedagógica de enfrentamento e superação dos percalços de aprendizagem de

Língua Portuguesa e de Matemática, anos finais (6º e 7º anos), no que se refere aos

conteúdos básicos dessas disciplinas dos anos anteriores ao ano no qual as(os)

estudantes se encontram matriculadas(os) e em aulas ofertadas no turno contrário

ao turno de escolarização.

Infelizmente o CEF 15 não conta com esse serviço há quase três anos.

Plano de Ação anual da Orientação Educacional:

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

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da Unidade

Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da

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

Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do

estudante. (2019, p. 30) Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da

rede pública de ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127.

A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da

ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Política Pedagógica - PPP da

unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do

estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de

interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade.

(2019, p.59). Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o

presente ano letivo:

Metas:

●Contribuir para a melhora da saúde emocional dos estudantes;
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●Contribuir com os profissionais da escola para o acolhimento e

acompanhamento dos estudantes;

●Promover coletivamente ações que visem o convívio pacíficos entre toda a

comunidade escolar;

●Desenvolver ações que proporcionem o autoconhecimento e perspectivas

de futuro;

●Por tratar-se de U.E de Educação Integral em jornada de tempo Integral, a

O.E deve atentar-se à relevância da análise do perfil dos estudantes, bem como o

impacto dessa ampliação da carga horária escolar, tendo em vista particularidades

pessoais e contextuais.

●A partir desta análise, sugerir, contribuir e/ou articular em parceria com

coordenadores da unidade escolar, adaptação na rotina, estrutura e organização

pedagógica visando a superação de situações problema-desafio.
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:

1.Analise dos resultados baseados em dados colhidos durante e após ações

realizadas, tais como número de encaminhamentos realizados, números de alunos
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efetivamente atendidos na rede externa -Análise de demandas após campanhas

realizadas junto aos estudantes como valorização da vida, abuso sexual, violências,

bullying, entre outros;

2.Questionários junto às famílias sobre o nível de satisfação com a escola,

bem como avaliação quanto à participação da família nos eventos abertos às

famílias e comunidade;

3.Análise de dados junto à secretaria quanto à frequência e resultados após

busca ativa;

4.Para tais análises, instrumentos importantes são observação, agenda, livros

de ata, fichas de acompanhamento individual, termos de compromisso.
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Sala de Recursos:

OBJETIVO GERAL

Propiciar ao estudante com deficiência, atividades específicas por meio do

PEI (PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO); Plano de Atendimento

Educacional Especializado e apoio às Adequações Curriculares de modo a

complementar sua formação, para que possa superar as limitações causadas pelo

comprometimento: sensorial, físico, e intelectual, explorando ao máximo suas

competências e habilidades de forma a incluir o estudante com deficiência em todos

os espaços da escola, preparando-os para adquirirem autonomia, sendo pessoas

atuantes e participativas no mundo em que vivemos.

JUSTIFICATIVA

O serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem como função

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que

eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas

necessidades específicas.

As atividades desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado

devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar

em sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades,

apenas complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes, buscando que

eles possam se desenvolver como pessoas atuantes e participativas no mundo que

vivemos.

De acordo com a Resolução n° 1/2017 CEDF “o Atendimento Educacional

Especializado apresenta-se de forma complementar e suplementar a escolarização

em classes comuns do ensino regular dos estudantes com deficiência, com altas

habilidades ou superdotação, visando atender às suas especificidades, por meio de

instrumentos e diretrizes necessários à eliminação ou superação de barreiras

sociais, psicológicas, atitudinais, físicas, dentre outras que possam impedir a

educação cidadã.”

Sendo a Sala de Recursos desta Unidade de Ensino generalista, (SRG),

assume caráter de complementaridade à “formação dos estudantes com

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento ou demais características
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congêneres” Resolução n° 1/2017 CEDF. Contudo a proposta de atuação desta Sala

de Recursos contemplará o processo de desenvolvimento global da consciência e

da comunicação entre o educador e o educando integrando dentro de uma visão de

totalidade, os vários níveis de conhecimento e expressão, ressignificando os

conteúdos escolares e as relações estabelecidas.

PERÍODO

Este Plano de Ação é de caráter anual (2022), seguindo o Calendário Escolar

da SEDF.
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Atuação dos profissionais de apoio escolar : Educador Social Voluntário

Os Educadores Sociais Voluntários do programa da SEDF têm previsão de

atuação nas áreas de educação integral, especial, infantil ou no 3º ciclo do ensino

fundamental. Para tanto, devem atender os requisitos prescritos pela legislação em

comento, reiterando que o trabalho prestado é de caráter voluntário.

Na educação integral, os Educadores Sociais Voluntários executam, sob

orientação e supervisão do Supervisor e/ou Coordenador Pedagógico, atividades de

acompanhamento pedagógico, de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e

de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e

diversidade, bem como outras atividades que se fizerem necessárias.

No atendimento educacional especializado, a atuação dos Educadores

Sociais Voluntários (ESV) é ainda mais ampla e delicada, em função das

peculiaridades envolvidas, típicas do atendimento a portadores de necessidades

especiais. Nesse caso, a Portaria nº 48-SEDF estabelece que os ESV deverão estar

em condições de realizar, sob a orientação e supervisão do profissional da Sala de

Recursos.
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Coordenação Pedagógica e papel do coordenador pedagógico na

unidade escolar:

Organização da Coordenação Pedagógica:

A Coordenação Pedagógica está organizada de acordo com a Portaria 561,

de n° 407/2018 , na portaria n° 395/2018 e em outras relacionadas aos

procedimentos de lotação e exercício, que também devem ser consideradas para

efeito de aplicação da distribuição de turmas. Nas escolas de Ensino Fundamental

Anos Finais a Coordenação Pedagógica estará assim organizada:

Art. 33. Para os professores em regência de classe que atuam em quarenta
horas semanais, no turno diurno, com jornada ampliada no Ensino Fundamental
Anos Finais e no Ensino Médio, a coordenação pedagógica dar-se-á no turno
contrário ao de regência, totalizando quinze horas semanais, devendo atender ao
disposto abaixo:

I quartas-feiras destinadas à coordenação coletiva na UE/ UEE/ ENE; II
terças-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou à coordenação individual, ou à
formação continuada presencial, dos professores da área de Ciências da Natureza
e de Matemática;

III quintas-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou à coordenação
individual, ou à formação continuada presencial, dos professores da área de
Linguagens;

IV sextas-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou à coordenação
individual, ou à formação continuada presencial dos professores da área de
Ciências Humanas e, quando houver, Ensino Religioso;

V segundas-feiras destinadas à coordenação por área de conhecimento ou
por blocos, no caso do 3º Ciclo do Ensino Fundamental – Anos Finais e da
Semestralidade; VI os demais dias da semana destinados à coordenação
pedagógica individual, podendo ser realizada fora do ambiente escolar.

Para as Modalidades de Apoio segue o descrito no artigo 39:

Art. 39. Para os professores que atuam no regime de vinte mais vinte horas
semanais, ou com vinte horas semanais, nos turnos matutino, vespertino, ou
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noturno, em regência de classe no AEE em Sala de Recursos (Generalista e
Específica) e na Itinerância, a coordenação pedagógica dar-se-á em oito horas
semanais, no respectivo turno, sendo:

I um dia da semana, por turno, destinado à coordenação pedagógica
coletiva ou junto à UNEB/ CRE ou à SUBEB, por área de atuação;

II um dia da semana, por turno, destinado à coordenação pedagógica
individual, podendo ser realizada fora do ambiente escolar, ou à formação
continuada presencial. O formato das nossas capacitações em serviço será da
seguinte forma:Palestras; Rodas de Conversa; Filmes; Lista de livros;
Compartilhamento de Boas Práticas, participação de cursos, etc.

Importância da Coordenação Pedagógica:

Afinal, o que é coordenar? Coordenar do lat. coordinare, significa ligar,

ajuntar; organizar, arranjar. Coordenação, do lat. tardio coordenatione nos passa a

idéia de: mediar, ligar, articular um trabalho em andamento. Procurar unir, dar um

sentido, uma articulação a algo que está sendo feito individualmente.

No CEF 15 acreditamos que a função da Coordenação pedagógica é

coordenar o planejamento pedagógico para qualificar a ação do coletivo da escola,

vinculando e articulando o trabalho à Proposta Pedagógica da escola, possibilitando

também, a construção e o estabelecimento de relações entre todos os grupos que

desempenham o fazer pedagógico, refletindo e construindo ações coletivas.

A coordenação pedagógica coletiva do CEF 15 acontece toda quarta- feira.

Realizamos uma reflexão conjunta de todas as ações que estão sendo

desenvolvidas e vivenciadas no cotidiano da nossa escola. Diante das várias

alternativas criadas e até mesmo consolidadas, estamos sempre nos perguntando:

O que configura um coletivo? Qual a identidade construída pelo grupo para a

elaboração de um trabalho que seja coletivo, participativo e solidário? Até que ponto

a organização da escola tem propiciado a vivência de trocas de experiências,

contrapondo-se à prática solitária, reducionista e competitiva? Até que ponto

alteramos a concepção gradeada de currículo e do trabalho? Até que ponto

superamos cortes e descontinuidades, vencendo uma organização do trabalho por

"especialistas" e com justaposição de partes e frações do conhecimento e

habilidades?
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Nesta perspectiva construímos nossa reflexão num contínum

ação-reflexão-ação.

Atribuições da Coordenação Pedagógica

1.Coordenar as oficinas da Parte Diversificada em sintonia com a Base

Comum e da Proposta Pedagógica da escola;

2.Elaborar junto aos professores os projetos da Base Diversificada de cada

oficina;

3.Dar suporte pedagógico às oficinas;

4.Dar suporte operacional às oficinas;

5.Coordenar e monitorar o Plano de Ação dos monitores do PDAF;

6.Acompanhar o desenvolvimento das atividades dos monitores;

7.Coordenar o horário de lanche e almoço dos alunos: organização das

turmas no momento do lanche, do almoço, da escovação e da higienização;

8.Montar a escala de trabalho para todos os professores e funcionários que

acompanharão o horário de almoço dos alunos.

9.Agendar junto a equipe gestora as aulas de campo;

10.Apresentar planilha de kits lanche e quantidade de ônibus para todas as

saídas com 30 dias de antecedência.

11.Planejar e organizar os eventos culturais e desportivos que serão

desenvolvidos nas disciplinas da Parte Flexível da educação integral;

12.Dar suporte técnico aos eventos culturais e desportivos da Base Comum.

13.Participar de reuniões com os demais coordenadores a fim de traçarem as

linhas de articulação entre as atividades referentes à Base Nacional Comum e à

Parte Diversificada do Currículo;

14.Participar da escala de plantão de atendimento aos alunos: problemas

disciplinares;

15.Participar do Plantão de Abertura e Fechamento dos turnos;

16.Participar de reunião semanal com a Supervisão Pedagógica e quinzenal

com a Equipe Gestora e demais coordenadores da Base Comum;

17.Montar as pautas de coordenação da Parte Diversificada;

18.Coordenar os professores da Base Diversificada. Dar suporte técnico e de

materiais pedagógicos para execução das oficinas

19.Monitorar a execução dos projetos junto aos professores/monitores.
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20.Disponibilizar aos professores e aos monitores sugestões criativas,

dinâmicas e inovadoras para a execução das atividades das oficinas.

21.Informar à direção o andamento de todas as atividades e as possíveis

dificuldades para suas execuções.

22.Passar diariamente na Direção para verificar demandas pedagógicas do

SEI;

23.Participar de reuniões agendadas pela UNIEB e ou SEDF;

24.Sempre que houver necessidade, prontificar-se a acompanhar as aulas

externas permanentes;

25.Acompanhar todas as aulas de campo agendadas;

26.Acompanhar as informações do Blog de Coordenação Integral da SEDF e

alimentar com os eventos em nossa escola.

A coordenação pedagógica tem a função de gerenciamento do processo de
ensino e aprendizagem da escola. É através de suas ações que professores,
direção, pais e alunos entram em harmonia.

Compreendemos que para conseguirmos um ensino de qualidade, na
perspectiva de formar o indivíduo de modo integral, contribuindo para a luta por
emancipação humana, é preciso investir na formação docente, pautando-a em
teorias educacionais mais progressistas, na superação das contradições
educacionais e sociais. Por esse motivo, é de suma importância a formação
continuada dos professores. É por meio da reflexão de sua prática que os docentes
podem contribuir para o desenvolvimento de uma educação voltada à cidadania.

Valorização e formação continuada dos profissionais da educação

O termo “valorização” dos profissionais tem sido recorrente nos textos que
tratam das políticas educacionais para a educação básica. Refere- -se comumente
às questões de carreira, salário, condições de trabalho e formação. Trata-se, pois,
de um conceito em disputa no cenário educacional, que envolve não só a luta dos
trabalhadores da educação em busca de sua valorização, como os diversos
interesses da sociedade civil e política do País.

Em Saviani (2011), encontramos indicações para o enfrentamento deste
desafio, que se contrapõem tanto à fragmentação e dispersão de iniciativas hoje
ainda muito presentes na formação inicial e continuada dos professores.

A formação continuada é o processo de aprimoramento constante pelo qual
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um professor passa durante a profissão.

A convivência com perfis de alunos diferentes e as novas tendências na
educação geram a necessidade de aprimoramento constante para os profissionais
de ensino.

Os professores podem buscar apoio nas novas tecnologias na educação,
participar de eventos pedagógicos, conhecer professores que estão inovando,
participar de eventos, etc.

A sala de aula em si é um campo rico para reconhecer necessidades, analisar
possibilidades e o que pode ser feito pela melhoria do aprendizado dos alunos.

O projeto “Diálogos que Transformam “, o diálogo, na concepção de Freire, é
a essência para que haja a verdadeira educação libertadora. O autor dispõe que:

A palavra viva é diálogo existencial. Expressa e elabora o mundo, em comunicação e
colaboração. O diálogo autêntico – reconhecimento do outro e reconhecimento de si,
no outro – é decisão e compromisso de colaborar na construção do mundo comum.
Não há consciências vazias; por isto os homens não se humanizam, senão
humanizando o mundo. (FREIRE, 1980, p. 15)

Em seu livro “Pedagogia da autonomia”, Freire (2013) apresenta que ensinar exige
disponibilidade ao diálogo e conhecer a realidade social dos(as) educandos(as).
Dessa forma,

A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste
saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância inegável
que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos. E ao
saber teórico desta influência teríamos que juntar o saber teórico prático da realidade
concreta em que os professores trabalham. (FREIRE, 2013, p. 134)

Nessa perspectiva, a cada bimestre nas nossas coordenações coletivas
formativas convidaremos especialistas da educação para debater sobre assuntos
definidos pelo grupo de professores.

Permanência e êxito escolar dos estudantes:

A pandemia intensificou desafios que já existiam na Educação, e agora é

necessário articular ações para reordenar e impulsionar as aprendizagens.É nesse

contexto que tem início o período letivo de 2022, dessa vez de forma mais próxima à

de um ano regular. Iniciativas com foco no protagonismo e no desenvolvimento dos
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alunos, indo além da mera ‘recuperação de aprendizagem’ devido às dificuldades

trazidas pela pandemia será o nosso principal objetivo para a permanência e

sucesso escolar dos nossos estudantes.

Detalhamos as principais ações que estaremos implementando ao longo do

ano letivo:

Reagrupamento interclasse, Reagrupamento intraclasse e
Acompanhamento Pedagógico Individual:a)O Reagrupamento interclasse

consiste no agrupamento de estudantes de turmas diferentes, de acordo com suas

dificuldades, a fim de permitir o avanço contínuo das aprendizagens, a partir da

produção de conhecimentos que contemplem as possibilidades e necessidades

individuais; b) O Reagrupamento intraclasse consiste no agrupamento de estudantes

de uma mesma turma, de acordo com suas dificuldades de aprendizagem; c) O

Acompanhamento Pedagógico Individual consiste numa ação planejada e executada

pelo professor, como estratégia de recuperação contínua das aprendizagens.

Planejamento com foco em diferenciação pedagógica: criar espaços
formativos para ajudar o professor a planejar olhando para todas essas questões de
contexto.

Avaliação para a aprendizagem: “A avaliação precisa ser célere e
processual”.

Acolhimento para engajamento:Trata-se de um acolhimento que vai olhar
para questões emocionais e de vida dos estudantes, mas que também deve ser
sentido por eles dentro da sala de aula. A ideia é consolidar as interações e o
próprio sentimento de pertencimento.

É importante também entender que todos esses pilares se entrelaçam no dia
a dia do trabalho de recomposição de aprendizagens. “Por exemplo, o planejamento
precisa considerar qual é o engajamento que quero dos alunos. Ao pensar em
agrupamentos, é importante focar no acolhimento indicando o quanto todos estão
progredindo. É uma lógica que se reproduz como uma cultura”.

Recomposição das aprendizagens:

Enquanto as práticas pedagógicas de recuperação olham para trás, no
sentido de tentar recuperar o que as(os) estudantes não aprenderam no passado, as
de recomposição devem acelerar a aprendizagem. Ou seja, elas devem ser
planejadas para garantir a construção de conhecimentos prévios que ajudem a
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desenvolver competências, habilidades e atitudes relativas ao ano escolar em que
estão matriculadas(os), impulsionando o aprendizado.

A avaliação de caráter diagnóstico será fundamental para a identificação das
lacunas e o planejamento dos apoios necessários, tanto as ações pedagógicas de
recuperação quanto de recomposição.

Ações a serem desenvolvidas:
● Busca ativa;

● Estratégias de intervenção pedagógica;

● Metodologias Ativas de Aprendizagens;

● Competências socioemocionais;

● Práticas educacionais inclusivas;

● Avaliação diagnóstica e formativa.

A partir dessas ações , adotar estratégias pedagógicas e avaliativas que

possibilitem a recomposição das aprendizagens e promovam a elevação da

escolaridade.

Implementação da cultura de paz:

A proposta da Cultura de Paz não ocorre com ações pedagógicas estanques

ou em datas comemorativas, mas, sim, com a realização de projetos efetivos para a

construção de uma sociedade não-violenta, pacífica.E as ações pedagógicas sobre

a cultura de paz ocorrem por meio de temas transversais e com base na abordagem

da Proposta da Pedagogia Histórico-Crítica.

Cultura de Paz é definida como um conjunto de valores, atitudes, tradições,

comportamentos e estilos de vida baseados no respeito pleno à vida e na promoção

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, propiciando o fomento da paz

entre as pessoas, os grupos e as nações. Essa é uma definição da Organização das

Nações Unidas (ONU) de 1999 e integra também a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Brasileira (Lei Nº 9.394/1996), que, mais especificamente no artigo 12,

apresenta a Cultura de Paz como um compromisso institucional com a realização de

processos educativos no âmbito das escolas.

O conflito no ambiente escolar é visto como algo negativo ou como sinônimo

de violência. Então é algo que deve ser evitado ou corrigido. Entretanto, o conflito
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faz parte das nossas relações, pois as pessoas têm objetivos, valores ou interesses

divergentes. As brigas e violências são formas erradas de lidar com os conflitos. Na

escola, quando conseguimos conversar sobre nossas opiniões e necessidades,

conseguimos ter uma oportunidade para aprender, para criar laços sociais, para

transformar nossa realidade e até para mudar nossas ações.

Rubem Alves destaca que o que as pessoas mais desejam é alguém que as

escute de maneira calma e tranquila. Em silêncio. Sem dar conselhos. A fala só é

bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor

começa. E é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi

isso, prestando atenção.

A quebra de rotinas tradicionais no âmbito educacional e as novas formas de

se relacionar e interagir socialmente que a pandemia nos impôs, trouxeram desafios

e novos modos de pensar, sentir e fazer educação, provocando novas expectativas

de futuro. O trabalho proposto exige essa tessitura. É um fazer de forma participativa

e humana.
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Avaliação dos Processos de Ensino e de Aprendizagem: concepções e
práticas

Avaliação para as aprendizagens:

Avaliar é um processo complexo que está conectado com a visão da

Educação e de aprendizagem do professor. Se realizada continuamente, é a

oportunidade de rever ações, estratégias e redirecionar os olhares para a prática

pedagógica.

A Base Nacional Comum Curricular sugere “construir e aplicar procedimentos

de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os

contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência

para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos”.

A questão inicial que se coloca e que se relaciona grandemente com a

avaliação das aprendizagens é o debate acerca da função social da escola. Qual o

papel da escola hoje na vida das pessoas? Para que e por que as crianças e os

jovens do século XXI vão à escola? Estabelecido esse debate, outro se faz em

seguida: por que e para que avaliamos na escola? Essas são perguntas de base. O

como avaliar são perguntas secundárias, não menos importantes, mas cujas

respostas dependem das primeiras.

Considerando a complexidade do ato de ensinar e de aprender, podemos

compreender que muitas são as formas de se conceber a avaliação e de praticar a

avaliação: desde a utilização de testes e provas, tendo-os como as únicas tarefas

avaliativas legítimas, até formar a ideia de que todas as tarefas e trabalhos

cotidianos são atividades de avaliação. Entre uma prática e outra, existem diversas

possibilidades de praticar e conceber a avaliação na escola.

Algumas práticas se coadunam com a perspectiva de que o conhecimento é

algo possível de ser medido; outras se aproximam da concepção de que as

aprendizagens são distintas, por isso a avaliação subjetiva se aproxima de um

processo que envolve diferentes etapas e tarefas; ainda podemos encontrar práticas

que nos revelam que se avalia para que as aprendizagens se realizam, pois sem

avaliar não é possível aprender. Enfim, as formas de avaliar são coerentes com as

concepções de ensino, de escola e da relação entre a avaliação e o papel social da

escola.
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Recuperar o sentido da prática pedagógica e dos seus objetivos é o desafio

que aqui fica.

Avaliação em larga escala:

As avaliações externas surgiram sob a demanda de um diagnóstico da

situação atual e do progresso educacional nas redes de ensino. Analisando ano a

ano os resultados dessas avaliações, é possível notar como cada escola e rede tem

evoluído. Para além da simples evolução, também é possível identificar as “forças” e

as “fraquezas” para que seja possível a priorização de ações.

Não precisamos analisar resultados de avaliações externas para saber que o

sistema educacional não é homogêneo. Em uma rede, temos escolas com

desempenhos muito distintos e, mesmo dentro de uma escola, observamos as

diferenças entre turmas e alunos. Se por um lado, costumamos pensar nessa

heterogeneidade de maneira negativa, pois ela pode implicar na desigualdade de

oportunidades, ela também permite a identificação de casos de sucesso em cenários

desfavorecidos ou com um progresso, em média, lento.

Os sucessos mapeados podem ser estudados para que as causas do êxito

sejam levadas como referências para outros contextos onde existem déficits ou

atrasos.

A periodicidade e a comparabilidade entre as avaliações aplicadas ao longo

do tempo permite inferir a melhoria conquistada entre o período anterior à

implementação de determinado programa e o período posterior. Comparando-se

programas, ações e práticas em diferentes níveis (secretarias, regionais e escola) é

possível dar maior enfoque e expandir aqueles que trazem as maiores conquistas

com os menores investimentos.

O uso das avaliações externas para a adequação das práticas

pedagógicas.Existe uma série de objetivos de aprendizagem que são direitos de

todos os alunos e cabe ao professor e à escola elaborar ações para que seus alunos

conquistem esses objetivos. Por estes terem sido elaborados pelo sistema

educacional, cabe ao próprio sistema diagnosticar como cada aluno está em relação

a apropriação de cada um deles.

Os resultados da medição de como os objetivos estão sendo alcançados

podem e devem servir como um guia para o professor sobre o quão perto ou longe

os alunos estão dos seus direitos de aprendizagem.
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Conselho de classe Participativo:

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação

formativa é, ao mesmo tempo, espaço de planejamento, organização, avaliação e

retomada do projeto político-pedagógico da escola. Ele é a instância em que se

encontram e podem se entrelaçar os três níveis da avaliação: das aprendizagens,

institucional e de redes ou em larga escala, sendo um momento privilegiado para

autoavaliação pela escola.

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe o

status de colegiado que comporá, com outros, os mecanismos de garantia da

participação democrática dentro da escola.

O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e

se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de

aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem as turmas

existentes na escola.

O Conselho de Classe será composto por:

1.Todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na

condição de conselheiros natos;

2.Representante dos especialistas em educação;

3.Representante da carreira Assistência à Educação;

4.Representante dos pais ou responsáveis;

5.Representante dos alunos a partir do 6º ano ou primeiro segmento da

educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, garantidos a

representatividade dos alunos de cada uma das turmas;

6.Representantes dos serviços de apoio especializado, em caso de turmas

inclusivas.

O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada bimestre

e, extraordinariamente, em qualquer tempo, por solicitação do diretor da escola ou

de um terço dos membros desse colegiado.

Provas e Notas:
A respeito da adoção de uma semana de provas ao final de cada bimestre,

cabe refletir: qual a justificativa para tal prática? A quem ela beneficiaria? O trabalho

pedagógico seria realizado padronizadamente em todas as turmas de modo a se

aplicar uma mesma prova no mesmo dia e horário para todos os estudantes?
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A construção da prova leva em conta os objetivos de aprendizagem e sua

correção é feita por meio de critérios claros e conhecidos dos estudantes, para que

ela constitua espaço-tempo de aprendizagens.

Segundo orientações oficiais, a aprovação dos estudantes decorre da

obtenção, ao final do ano (organização seriada) ou semestre letivo, da obtenção de

nota igual ou superior a 5 (cinco) e frequência mínima de 75% do total de horas

letivas. Os arredondamentos devem seguir o prescrito no Regimento Escolar em

vigor.

A pontuação de provas, quando adotadas pela escola, corresponderá, no

máximo, à metade do valor total da nota do bimestre.

O aluno tem direito de se autoavaliar e ao professor. Ética e autoavaliação

andam de mãos dadas.

Sugestão aos professores para que trabalhem com seus alunos a elaboração

de Memorial como mais um instrumento avaliativo.

Avaliação Institucional da unidade escolar

Acreditamos que a Avaliação Institucional conjuga-se com mudança e essa

assume transformação. Portanto, a avaliação institucional está indelevelmente

conectada à mudança e à melhoria. Trata-se de um processo, sem dúvida, doloroso,

lento, com avanços e retrocessos, mas com grande potencial que segundo Belloni

(1998), se adequadamente instrumentalizada, uma vez que se constitui em meio, em

ferramenta e não em um fim.

Há na literatura sobre a avaliação institucional uma ênfase que pode induzir

ao empobrecimento do seu potencial transformador. Quando se afirma, por exemplo,

que se pretende identificar as insuficiências e as potencialidades de instituições e do

sistema, ou, ainda, que a avaliação institucional é um processo de

autoconhecimento e tomada de decisões, (Belloni, 1998), transparece a idéia de que

o sujeito da avaliação institucional é a elite dirigente, que é quem decide conhecer e

quem toma decisões a partir desse conhecimento da realidade. Aos outros, que não

orbitam o poder e o mundo das políticas, compete aceitar, aderir e operacionalizar

políticas e decisões. Sem dúvida, essa é uma das suas dimensões essenciais. No

entanto, essa maneira de colocá-la parece relegar uma dimensão importante da
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mesma, que é a criação de cultura de avaliação, do "firmar valores" (Ristoff, 1996)

ao nível de cada ator-sujeito do processo, seja servidor, seja estudante, seja

professor.

A avaliação institucional, em sentido pleno, é a conjugação dessas duas

dimensões da realidade: a das estruturas de poder e seus dirigentes e a dos

atores-sujeitos, responsáveis, em última instância, pelo funcionamento de todo o

sistema. Sustenta-se, portanto, que a mudança precisa se dar nesses dois níveis,

sob pena de degenerar numa "avaliação externa" (aos atores-sujeitos), embora

conduzida pela própria instituição. Aqui, quanto maior a sintonia, articulação e

interação entre esses níveis, maior a probabilidade da avaliação institucional realizar

a promessa de que é portadora.

É relevante distinguir esses dois níveis da avaliação institucional, que devem

ser, todavia, necessariamente conjugados. Da mesma forma, é relevante distinguir

também em que nível se está operando, em sentido amplo, uma vez que tudo pode

ou não se constituir em avaliação institucional, dependendo do enfoque e

enquadramento teórico, e, em sentido estrito, de avaliação institucional propriamente

dita.

No plano dos atores-sujeitos, a mudança está na busca de atualização, de

aprimoramento profissional, de maior qualificação do fazer. Poderia ser traduzida na

reconstrução do projeto profissional, pedagógico e, com repercussões no projeto de

vida de cada um. No plano das estruturas de poder e do sistema, a mudança se

traduz no funcionamento eficiente e eficaz, nos planos operacionais, no plano

institucional de desenvolvimento, no funcionamento de mecanismos de auto

regulação.

Quanto mais os projetos de vida e profissionais e os planos operacionais e

estratégicos forem expressão da avaliação institucional, mais a cultura de avaliação

terá conseguido enraizar-se e consolidar-se. Para isso acontecer, primeiramente

será preciso dar tempo ao amadurecimento do processo. Será preciso que esse não

remete nem à premiação e nem à punição no plano dos atores-sujeitos. Todavia,

será necessário que não seja neutro, que não deixe ninguém indiferente e nem fora

do mesmo, incidindo sobre os aspectos e dimensões cruciais da vida e do fazer

pedagógico.
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Estratégias de Avaliação para o Trabalho Pedagógico:

1.Serão organizados e coordenados conselhos de classe de forma a garantir

um processo coletivo de reflexão-ação-reflexão sobre o trabalho pedagógico;

2.Todo o trabalho pedagógico será avaliado pelos profissionais da escola e

comunidade.

3.O professor será acompanhado e assessorado pela coordenação

pedagógica na seleção de procedimentos de avaliação do rendimento da

aprendizagem adequando-os aos objetivos educacionais previstos na Proposta

Pedagógica.

4.Acompanhamento das turmas por meio da regência de classe que, na

nossa escola, é um espaço de discussão de assuntos do interesse da turma,

juntamente com o professor Conselheiro. Cada turma tem uma ata onde são

registradas as reuniões. Essa ata é entregue para a coordenação e lida. Quando

necessário, é encaminhada uma reunião sobre o que foi solicitado pela turma.

5.A autoavaliação dos estudantes é outro procedimento frequentemente

adotado pelos professores. Antes de apresentar os resultados obtidos em

avaliações, os professores procuram desencadear um processo de discussão em

que os próprios alunos possam falar do que fizeram, como e por que fizeram assim.

Essa ação faz com que os estudantes se enxerguem como “seres que produzem”;

eles falam, ouvem seus colegas, vêem sua reação e refletem mais uma vez.

6.O professor regente se encarrega de levar aos estudantes as resoluções do

Conselho de Classe e de contratar com os estudantes o enfrentamento desses

processos decisórios chamando, quando se fizer necessário, o restante do coletivo

pedagógico.

7.O orientador acompanha as dificuldades específicas de alguns estudantes,

por meio de reuniões individuais com professores e famílias, visando a

encaminhamentos individualizados, de acordo com a especificidade de cada

estudante.

Esses encaminhamentos vão desde a busca de outros profissionais até a

formação de grupos de estudo, jogos, sessões de vídeo e oficinas de informática,

que possam auxiliar no processo de atendimento e acompanhamento dos

estudantes no processo de ensino-aprendizagem.
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Sob a perspectiva apresentada, não é feita, no Conselho de Classe, uma

listagem de alunos com baixo rendimento ou indisciplinados para serem

acompanhados pelo orientador, visto que esse tipo de encaminhamento se dá no

processo, à medida que os problemas vão sendo apresentados e discutidos pela

equipe.

O orientador busca informações sobre os estudantes, visando caracterizá-los.

Busca, também, mediar a realidade dos estudantes com o currículo, participando da

elaboração e discussão de projetos e planejamentos que atendam aos interesses

daquele grupo.

Outra grande discussão encontrada nos Conselhos de Classe diz respeito à

dicotomia nota e disciplina. Estão elas ligadas? A disciplina faz parte da nota? Ela

pode diminuir a nota do estudante?

O Conselho de Classe como momento de reflexão do trabalho que está

sendo realizado e como tomado de decisão, para um novo fazer e para mudanças

de estratégias. É uma proposta que tem alcançado resultados significativos para a

valorização do estudante, que é o objetivo maior de todo o processo pedagógico.

Visando superar problemas de disciplina enfrentados na nossa escola, o

Conselho de Classe busca trabalhar com alguns pontos:

1. Autoanálise do professor, autocrítica, mudar o que precisa ser mudado;

2. Diálogo, orientação, procurando fazer com que o estudante reflita sobre

sua atitude;

3.Troca de lugar em sala;

4.Contato com outros educadores da turma e outros profissionais da escola

para juntos, analisarem o problema;

5.Assembléia periódica da turma;

6.Comunicação aos pais;

7.Obrigação do estudante de reparar danos eventualmente causados;

8.Encaminhamento para serviços especializados quando o caso for extremo.

No CEF 15, o momento do Conselho de Classe não é ponto final nem início

do processo. Todo o trabalho desenvolvido está sendo constantemente avaliado em

reuniões de turmas, de professores, de coordenação e de famílias. Ele deve ser um

espaço democrático para a construção de alternativas que viabilizem o fazer escolar.

Todos os encaminhamentos se dão no processo, à medida que os problemas

surgem e são discutidos pelo coletivo escolar.
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O processo de Avaliação Institucional do CEF 15 envolverá três momentos:

a)Descrição e a problematização da realidade escolar; b) Compreensão crítica da

realidade descrita e problematizada; c)Proposição das alternativas de ação -

momento de criação coletiva.

Serão utilizados os seguintes instrumentos:questionários;reuniões;

assembleias e atas.

Estaremos utilizando os resultados para o aprimoramento da proposta

pedagógica da escola, estabelecendo novos patamares de qualidade educacional.

E, assim, acompanhar melhor a execução e avaliar resultados do plano de ação da

escola.
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Plano de Ação para Implementação do Projeto Político Pedagógico

Gestão pedagógica:

Acompanhar atentamente, e de perto, o processo de ensino e aprendizado é

um dos papéis da gestão pedagógica.

Todas as etapas educacionais passam por essa equipe, que tem um olhar

especializado para conseguir identificar lacunas e possui expertise para colocar em

prática melhorias que visam sempre conquistar o melhor desempenho dos alunos.

O trabalho minucioso da gestão pedagógica contribui ainda para o educador

direcionar o seu trabalho quando surge algum desafio.

Porém, por ser um trabalho de gestão, há a constante necessidade de

mensurar todas as tarefas com metas e prazos, o que nem sempre torna o dia a dia

de trabalho tão fácil assim, não é mesmo?

Uma forma para conseguir acompanhar o cumprimento de todo o

planejamento e avaliar o andamento do cronograma, é estabelecer um calendário

nas coordenações coletivas e de áreas.

Esses encontros com os educadores também são perfeitos para rever antigas

ideias, colocar novos planos em prática, analisar o desenvolvimento dos alunos e,

ainda, ouvir a própria equipe.

Gestão de resultados educacionais:
Saber gerir os resultados educacionais é fundamental para compreender a

evolução dos alunos e entender os pontos em que sua escola precisa melhorar para

alcançar maiores resultados. Por isso, quando falamos de gestão educacional,

estamos englobando também a avaliação do desempenho da escola no que diz

respeito à aprendizagem.

Os indicadores de qualidade que norteiam essa gestão incluem:

● a avaliação e a busca contínua de melhoria do projeto pedagógico da escola;

● a análise, a divulgação e a utilização dos resultados obtidos;
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● os níveis de satisfação da comunidade escolar;

● a transparência de resultados.

Esse tipo de gestão é fundamental no processo educativo, pois o foco

principal de uma instituição de ensino é promover a aprendizagem e garantir uma

formação completa e de qualidade, que são os compromissos da instituição com a

comunidade escolar.

Para tanto, é preciso realizar avaliações frequentemente a fim de verificar se

o ensino da escola está sendo eficaz ou se precisa melhorar. Assim, com os

resultados, é possível avaliar o trabalho da escola e buscar a otimização de suas

práticas.

Entretanto, não adianta obter os resultados de desempenho se eles não

forem aplicados de maneira assertiva para que ocorram mudanças positivas.

Nesse sentido, a gestão dos resultados educacionais tem o objetivo de utilizar

os indicadores de desempenho como base para traçar estratégias pedagógicas que

otimizem o processo de ensino e aprendizagem.

Gestão Participativa:

A cada dia, percebemos um aumento da participação popular em diferentes

esferas sociais. As pessoas estão mais preocupadas e atuantes, desejando tomar

parte ativamente em processos que afetam suas necessidades e interesses.

Como não poderia deixar de ser, essa tendência também pode ser percebida

na esfera da Educação, com um aumento do número de instituições de ensino que

promovem a gestão participativa na escola.

A premissa principal, que inclui a participação ativa de toda a comunidade

escolar, é nas tomadas de decisões.

Para facilitar e organizar melhor como cada segmento da comunidade

escolar pode participar da gestão da escola, há a formação do Conselho Escolar, e

da Associações de Pais e Mestres, cada um representando um ator da comunidade

escolar (professores e funcionários, alunos e pais, respectivamente).

Por meio da Assembléia Geral periódica de representantes de cada um

desses segmentos, decisões importantes sobre o funcionamento dos processos
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educativos e da escola em geral são discutidas e debatidas entre todos, além da

apreciação dos recursos disponibilizados para a escola e a sua aplicação.

Gestão de Pessoas:

Gestão de pessoas é a administração do capital humano. Cabe a essa área

encontrar os talentos certos para a empresa, trabalhar para que suas capacidades

sejam desenvolvidas e suas necessidades sejam atendidas, prezar pela harmonia

entre todas as partes e manter os colaboradores motivados e engajados para formar

uma equipe de alta performance. Também faz parte da gestão de pessoas a

preservação da cultura organizacional, observando que toda a equipe compartilhe os

valores importantes para o empreendimento.

No âmbito educacional, a gestão de pessoas é de extrema importância e o

valor desse trabalho vem ganhando cada vez mais destaque. Na escola, o ambiente

é marcado por uma grande variedade de perfis, com grupos formados por

profissionais com habilidades e formações muito distintas. Conduzir esse grupo

heterogêneo exige jogo de cintura. Além disso, em uma escola é fundamental que

os professores estejam intimamente conectados aos valores defendidos pela

instituição e que levem essa cultura para a sala de aula no dia a dia.

A cultura organizacional é o conjunto de valores que regem uma instituição e

formam a sua identidade. São crenças e regras que regem o trabalho de uma

organização, que dão o norte para a tomada de decisões e estabelecem a relação

com os colaboradores, entre os funcionários e com os estudantes e seus pais.

Ter uma cultura clara e uma gestão estratégica de pessoas são, portanto,

fundamentais para formar uma equipe de alta performance em uma escola, indo

além de apenas um bom grupo de profissionais.

No entanto, fora a adesão à cultura organizacional, para que um time atinja

sua melhor performance é preciso equalizar dois fatores. Primeiramente, cada

indivíduo deve explorar ao máximo suas capacidades e seus talentos pessoais e se

manter em constante desenvolvimento. O passo seguinte é engajar todos em torno

do grupo e fazer com que a equipe trabalhe de forma verdadeiramente colaborativa,

complementando-se e avançando juntos em busca dos melhores resultados.
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Outro pilar da gestão estratégica de pessoas é alimentar a motivação e

manter os funcionários engajados.O trabalho de gestão estratégica de pessoas é

constante e, mesmo quando tudo parece em harmonia e os resultados estão sendo

alcançados, a escola deve realizar avaliações regulares.

Gestão Financeira:

Para se realizar uma gestão financeira escolar efetiva é necessário envolver

alguns processos de planejamento, controle e monitoramento de recursos para

atingir os objetivos da escola. Com isso, em uma boa gestão, é fundamental atuar

no auxílio da utilização correta do patrimônio escolar e na manutenção de uma

saúde financeira da escola.

Objetivos Prioritários:

1.Respeitar e cumprir a Legislação Vigente no que se refere à utilização dos

recursos recebidos tanto do Governo Local (PDAF) quanto do Governo Federal

(PDDE Educação Básica, PDDE Mais Educação, etc.);

2.Definir junto com a comunidade escolar, ou seus representantes legais a

destinação dos recursos financeiros.

3.Assegurar a transparência na execução e prestação de contas relativas aos

recursos financeiros destinados à escola, oriundos da Descentralização Financeira.

4.Publicizar as ações desenvolvidas e os gastos realizados para manutenção

e melhorias realizadas na Unidade Escolar.

5.Prestar contas de todos os recursos recebidos pela Unidade Executora da

escola em tempo hábil cumprindo os prazos estabelecidos pela legislação em vigor.

Gestão Administrativa:

Sendo uma importante área da escola, a gestão administrativa escolar faz o

gerenciamento de processos, recursos e pessoas. É o setor que busca maneiras de

otimizar os fluxos de demandas internas e fazer uma boa gestão de pessoas.
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Por isso, para garantir uma gestão escolar administrativa de sucesso, o setor

responsável por essa atividade na instituição precisa estar alinhado com as outras

áreas da escola, em especial com o administrativo. Pois assim, conseguirá alcançar

um bom desempenho.

A gestão administrativa é responsável por lidar com as burocracias que

envolvem a instituição de ensino. Ou seja, o profissional envolvido na administração

da escola precisa garantir que as leis e diretrizes sejam cumpridas da maneira

correta, evitando inclusive problemas administrativos.

Faz parte do escopo da gestão administrativa assegurar que a escola esteja

sempre com seus ambientes limpos, organizados e que seja um local acolhedor

para os estudantes e colaboradores.

Por isso mesmo, cuide da manutenção dos espaços físicos da escola e saiba

como administrar outros recursos, como materiais escolares. Essa prática faz com

que a escola seja um ambiente receptivo para todos os que a frequentam.

É importante que a gestão administrativa esteja integrada com as demais

áreas da escola, como secretaria, financeiro e pedagógico.
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Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica

A Proposta Pedagógica do CEF 15 do Gama será avaliado anualmente pelo

grupo de professores, pais, alunos, funcionários, APM, Conselho Escolar, Direção e

Equipe Pedagógica revendo os resultados obtidos pela escola em sua função de

propiciar a formação integral dos alunos e assegurar o acesso, a permanência e o

sucesso escolar na sua aprendizagem.

Portanto, cabe a escola adotar mecanismo de monitoramento através de

discussões e reflexões das práticas pedagógicas educacionais, na gestão

participativa de pessoas e na gestão de apoio, recursos físicos e financeiros,

propondo planos de melhoria de implantação da Proposta Pedagógica, visando

reorganizar e articular as ações de trabalho escolar.

Buscando no princípio da gestão participativa, fazer com que a escola, seus

educadores, funcionários, alunos, pais, comunidade e instâncias colegiadas,

repensem as práticas cotidianas, para que as pessoas tenham a oportunidades de

elaborar idéias e atuar de forma consciente, revendo ações e rompendo paradigmas

presentes na escola.
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Projetos da Parte Flexível da

Educação Integral
A Parte Flexível oferta as seguintes oficinas: Acompanhamento de

Português, Acompanhamento de Matemática, Educação Ambiental, Direitos
Humanos, Dança e Artes Marciais: Jiu-Jitsu, Esportes, Educação Tecnológica -

Robótica e Redes Sociais, Música - violão, canto coral e violino, Espanhol, Teatro,
Educação Socioemocional, Empreendedorismo e Projeto de Vida.

Cada disciplina da Parte Flexível tem o seu projeto específico. Como são
projetos completos estes estarão disponibilizados neste documento nos anexos.

93



Referências Bibliográficas:

Currículo em Movimento da Educação Básica- Ensino Fundamental Anos Finais-

SEDF, 25 de janeiro de 2014.

Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as

Aprendizagens, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 2014.

Escola e Transformação Social. 5ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 1998. LUCKESI,

Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e

recriando a prática. Salvador: Malabares, 2003.

FREINET, Cèlestin. Ensaio de Psicologia Sensível. São Paulo: Editora Martins

Fontes, 1998.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São

Paulo: Paz e Terra, 1996.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI Nº. 9.394/96);

Lei de Gestão Democrática n°: 4.751 de 07 de Fevereiro de 2012.

Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que instituiu o FUNDEB.

LÜCK, Heloísa. A Escola Participativa o Trabalho de Gestor Escolar, Ed. DP&A, 4ª

Edição, 2000.

MARQUES, Ramiro. A pedagogia construtivista de Lev Vygotsky (1896 – 1934).

Disponível em: http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/A%20Pe

dagogia%20construtivista%20de%20Lev%20Vygotsky.pdf. Acesso em: 06/05/2012.

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 8ª ed. São Paulo:

Cortez, 2003.

94

http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/A%25


MOTA, Carlos. Proposta Pedagógica, 2012. Secretaria de Estado de Educação

Paro Vitor Henrique - Gestão democrática da Escola Pública. São Paulo, Ed. Ática

1997.

SAVIANI, Dermeval (2007). Escola e democracia, 39ª ed. Campinas, Autores

Associados.

SAVIANI, Dermeval (2011a), Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações,

11ª ed. Campinas: Autores Associados.

SILVA, Margarida Sônia Marinho; ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares. Plano de

Ação em Educação em e para Direitos Humanos na Educação Básica, s.d.

Disponível em. Acesso em: 15 jan. 2015.

VEIGA, Ilma Passos. Proposta Pedagógica da Escola: Uma Construção Possível.

Campinas, Papirus, 1997.

95
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1 IDENTIFICAÇÃO

Professor responsável pelo projeto: Hellen Cristina Nascimento Brito

Componente curricular: Inovação e Tecnologia.

Séries/Turmas que serão atendidas: 8º e 9º anos

Nome do projeto: A felicidade não é artificial.

Período de realização do projeto:

Coordenador responsável: Gilberto Alves Araújo

Tema central: Inovações Tecnológicas

Tipo de Projeto Pedagógico

Semestre/Ano:

1º a 4º Semestres

Carga Horária Semanal:

31 horas

Turno: Vespertino



2 JUSTIFICATIVA

Atualmente com o avanço tecnológico a disciplina Educação Tecnológica vem com este projeto “: A

felicidade não é artificial.” Para estimular o uso das novas tecnologias no âmbito escolar. A importância

deste projeto impactará toda a comunidade escolar, fazendo com que o estudante através das aulas, materiais

impressos e vídeos produzidos pelos próprios alunos se sinta acolhido, estimulando a criatividade, interação,

conhecimento tecnológico, socialização e o mais importante resgatando sua autoestima, sua felicidade bem

como seu censo criativo.

No Centro de Ensino Fundamental Nº 15 do Gama-DF, trabalhamos com ensino integral. Uma vez que a

disciplina Educação Tecnológica, dispõe o papel de dar seguimento ao ensino desses educandos, entendemos

a oficina como um processo de ensino aprendizagem continuada do ensino regular, através de atividades mais

lúdicas e diversificada. Além disso, ela visa trabalhar a interação do educando, interação educando/professor

e  também aprimorar e até mesmo desenvolver as habilidades tecnológicas dos mesmos.

O laboratório disponibilizado pela escola é um grande espaço de aprendizagem. Com o uso das tecnologias

podemos ampliar este espaço, conhecendo não apenas o pequeno mundo em que se vive, mas buscando

novos conceitos, linguagens, expressões. Trazendo novas metodologias de ensino, as tecnologias oferecem

ferramentas que geram maneiras diferentes de ensinar. O uso das tecnologias assume uma função importante

na educação, sendo necessária também uma análise dessa nova ferramenta de ensino com planejamento e

controle. Em meio a complexidade do aprender, faz-se necessário a busca de novas metodologias de ensino, e

a internet traz grandes possibilidades que gera diferentes maneiras de se ensinar, nesse sentido é preciso que

os professores busquem conhecer as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), para assim

inserir com significado, ampliando conteúdos, de maneira prazerosa.



2.1 APRESENTAÇÃO

Este projeto visa a aquisição de conhecimentos, buscando adquirir novos conhecimentos tecnológicos, que

será desenvolvido com oficinas que envolvem atividades de pesquisas e elaborações como: (Sites, Blogs,

Podcast, Aplicativos Educacionais), ampliando assim o desenvolvimento intelectual dos educandos,

tornando a educação mais atrativa e expandindo o conhecimento dos mesmos.

2.2 Problematização

O projeto visa desenvolver atividades que atendam às demandas dos alunos Centro Ensino Fundamental

(CEF)15 do Gama, no que se refere aos conhecimentos específicos. Como se trata de um ensino integral ao

qual o aluno passa obrigatoriamente dois turnos na instituição de ensino, precisamos diversificar as

atividades, e por conta disso criamos as oficinas com uma gama de opções para que eles possam ampliar

seus conhecimentos e vivências tecnológicas, com atividades voltadas, para a realidade tecnológica.

2.3 Tema gerador

Atualmente os adolescentes e jovens tem uma grande atração pelas redes sociais, esse recurso pode ser

utilizado para atrair o educando despertando neles o senso criativo e critico apresentando-lhes diversos

meios para uso dessas tecnologias no ambiente educacional.

3 METODOLOGIA

3.1 Método:

Os recursos tecnológicos devem ser utilizados como mais uma ferramenta na construção de conhecimentos.

Através deste projeto os professores devem reconhecer que estão gerando autonomia e facilitando a

aprendizagem.

O conhecimento prévio sobre as novas tecnologias abre um leque de oportunidades, facilitando a

transmissão dos saberes de professor para aluno que podem ser desenvolvidos em várias áreas. As

tecnologias inseridas em sala de aula presencial, despertam no educando a curiosidade estimulando o

desenvolvimento cognitivo para uma melhora na aprendizagem.

3.2 Plano de Ação:

Laboratório de informática equipado com computadores, mouses, mousepad, sistema operacional e

aplicativos de edição de textos, planilha de cálculos, apresentador de slides, acesso à internet.



Explorar recursos visuais no ambiente escolar para produção de conteúdos entre os educandos, trazendo sobre eles

um senso de pertencimento do ambiente escolar.



As aulas serão ministradas no laboratório de informática, utilizando os recursos disponíveis e também nas áreas

comuns da escola.

4 OBJETIVO GERAL

Os objetivos do projeto é aproximar os alunos aos novos recursos tecnológicos, ensiná-los a fazerem bom
uso deles e através dessas tecnologias trabalhar os conteúdos das disciplinas de forma interativa e prática.

O uso das redes socias podem aproximar esses alunos das tecnologias e inovações que elas oferecem.

4.1 Objetivos da Aprendizagem:

● Dinamizar o ensino, buscando inserir as novas tecnologias no âmbito escolar;

● Introduzir os computadores na vida escolar do estudante;

● Estimular a mente do estudante com o uso da tecnologia;

● Utilizar as redes socias para geração de conteúdo educativo.

● Promover aulas mais criativas, motivadoras e dinâmicas;

4.2 Objetivos específicos:

● Introduzir os computadores na vida escolar dos educandos, através do acesso as ferramentas tecnológicas
bem como o uso das redes socias;

● Estimular a mente do educando com o uso das tecnologias;

● Promover aulas criativas, motivadoras e dinâmicas, bem como produção de conteúdo para as redes socias da
escola despertando nos educandos o interesse de participar dos eventos proposto pelo corpo docente.

● Expandir o acesso à informação conscientizando os mesmos no uso moderado das tecnologias disponíveis.



5 CONTEÚDOS

● O crescimento tecnológico no Brasil;

● Inovações Tecnológicas;

● Inovações tecnológicas que marcaram o mundo;

● Evolução da internet;

● Lógica de programação.

● Métodos colaborativos de produção de conteúdo (Blog, Vlogs, Redes Sociais, jornal);

● Apresentações em formato multimídia (Vídeos, Slides);

● Aplicativos e softwares educacionais (Jogos, Aplicativos educacionais);

5.1 Temas transversais relevantes para a realidade dos alunos, com assuntos atuais como:

● Segurança da informação no uso das redes socias.

● As práticas indevidas da internet.

● Segurança na rede, cyberbullying,

● Uso consciente do patrimônio tecnológico do ambiente escolar assim como ambiente extraescolar.

6 RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS

Laboratório de Informática, computador, pen drive, data show, quadro, caderno, fone de ouvido, cartolina,

palito de picolé.

6.1 AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS

Avaliação participativa e somativa

Trabalho em grupo em sala de aula.

Produção de vídeos.

Criação de jogos pelo site code.org

6.1.1 Parcerias e Colaboradores:

Parcerias interdisciplinares com professores e com a comunidade escolar;



7 CRONOGRAMA

1º Bimestre

Objetivos Metodologia Avaliação

Apresentar conceitos básicos
de informática.
Conhecer os periféricos do
computador, com o objetivo
de medir o conhecimento dos
alunos.

Através de atividade em grupo
medir o conhecimento de cada
educando em relação aos
nomes do equipamento.
Produção de gincanas em sala
de aula em relação aos
conceitos básicos de
informática.

Participativa e somativa

Apresentar a ordem
cronológica da evolução de
algumas tecnologias e o
crescimento tecnológico no
Brasil;

Expor os avanços tecnológicos
Mostrando suas principais
conquista ao decorrer dos
anos.

Participativa e somativa

Implantar grupos responsáveis
para alimentar o Podcast e
redes socias, explorando a
vivencia e estudo da cultura
digital na realidade dos
educandos

Através de atividade em grupo
Delegar tarefas aos alunos na
produção de conteúdo para
Podcast e redes socias.

Participativa e somativa

2º Bimestre

Objetivos Metodologia Avaliação

Introdução Lógica de
programação.

Abordar o uso da logica usada
em situações do cotidiano.

Participativa e somativa

Explorar a lógica usada na tela
do login da rede social.

Através de atividade em grupo
Solicitar aos educandos que
simule a construção da tela de
login.

Participativa e somativa

Trabalhar a segurança de
dados na rede social

Mostrar o perigo de se expor
nas redes socias, expondo
casos reais e suas
consequências.

Participativa e somativa



segurança na
rede, cyberbullying,

checagem de fatos (com
ênfase nas famosas fake
news) e informações

Mostrar aos educandos a
importância do uso consciente
da informação e suas
consequências quando mal
utilizada.

3º Bimestre

Objetivos Metodologia Avaliação

Produzir conteúdo para as
redes socias da escola.

Trabalhar vídeos nas redes
socias e jornal informativo e
educacional, trazendo
novidades da área de TI para
os educandos.

Participativa e somativa

Criação do Podcast CEF 15
Métodos colaborativos de
produção de conteúdo ( Vlogs
e  jornal );

Delegar aos alunos a função
de produzir conteúdo para o
Podcast, rede social e jornal.

Participativa e somativa

Trabalhar a importância dos
princípios de segurança da
informação.

Propor um trabalho em grupo
e levantar questões sobre a
importância da preservação de
dados nas redes socias.
Trazer um profissional
especializado para palestrar
sobre o assunto.

Participativa e somativa

4º Bimestre

Objetivos Metodologia Avaliação

Métodos colaborativos de
produção de conteúdo (Blog,
Vlogs);

Propor um trabalho em grupo
delegando função aos
educandos na produção de
conteúdo.

Participativa e somativa

Introdução sobre Aplicativos e
Software

Trazer o conceito básico e
mostrar como são feitos o
desenvolvimento dos
aplicativos.
Mostrar algumas sintaxes de
linguagem de programação
despertando nos alunos o
interesse pela programação.

Participativa e somativa



Evolução dos Jogos
Eletrônicos;
Aplicativos e softwares
educacionais (Jogos,
Aplicativos educacionais);

Propor aos educandos a
construção de jogos
desenvolvendo o senso
criativo dos mesmos.
Usando a plataforma Cod.org.

Participativa e somativa



7.1 Resultados da Aprendizagem

Ao final do ano letivo, esperamos que os alunos, tenham maior repertório de conhecimentos tecnológicos e

vivências em diversas formas da cultura tecnológica.

E importante que os educandos vejam o resultado dos trabalhos produzidos por eles durante todo o ano

letivo.

8 Avaliações

A avaliação terá caráter contínuo, com uma avaliação diagnóstica no início do ano e no meio do ano. E será

através de observação dos educandos na execução de atividades propostas durante as aulas e apresentações

feitas na escola e para comunidade escolar. Além do comportamento, o respeito as regras e a vestimenta

adequada também serão pontuadas continuamente.
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FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DOS  PROJETOS DA PARTE FLEXÍVEL DO

CURRÍCULO 2022

1.IDENTIFICAÇÃO:

UE: CEF 15 do Gama

Componente Curricular:  Educação Ambiental

Ano: 2022

Modalidade: Ensino Integral

Turmas que serão atendidas: 8ºs e 9ºs anos

Período de Realização do Projeto: 02/2022 até 12/2022

Professores: Carlos Roberto Hertel Júnior

Coordenador(a): Gilberto Alves Araujo

Nome do Projeto: Encontrando a Felicidade na Natureza



2. SUMÁRIO

3. PROBLEMATIZAÇÃO & JUSTIFICATIVA

A educação ambiental é por vezes desafiadora, pois os alunos acabam por achar

“entediante” as questões ambientais e científicas, pois ambas parecem de difícil

compreensão, ou parecem ser de difícil ação na realidade. O projeto desafia os

alunos a se aproximarem das ciências através das artes, o que poderá proporcionar

uma maior receptividade por aprte do alunos e assim faze-los compreender melhor.

4. TEMA GERADOR

O projeto visa fazer os alunos entenderam a beleza existente nos elementos da

natureza, a importância da conteplação das naturezas naturais e humanas e também

a impotência do ser humano perante algumas forças da natureza. Por fim

concientizando-nos da nossa participação na natureza. Assim o tema será:

Encontrando a Felicidade na Natureza.

5. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Objetivos de Aprendizagem (BNCC, Currículo em Movimento; Reorganização

Curricular)

O Objetivo do Componente Curricular Educação Ambiental é desenvolver

habilidades e conhecimentos que façam os alunos entenderem a importância

de agir de forma sustentável no mundo, entendendo os elementos da

natureza e suas transformações no mundo. O Componente também

trabalhará a relação do homem com a natureza e entendendo sua

responsabilidade com a mesma.

Os objetivos gerais do projeto são:



(EF08CI07 e EF09CI15) - Os processos reprodutivos em plantas, tipos de

folhas, flores, tronco e anatomia vegetal. Entendendo o processo de

adaptação, evolução e diversidade vegetal.

(EF08CI13 e EF09CI15) – Movimentos Planetários e Leitura do céu e a

consequência desses fenômenos no meio ambiente

(EF08CI01 e EF09CI04) – As Fontes de energia renovável e não renovável, a

natureza da luz e a sua importância para vida na terra.

(EF08CI13 e EF 08CI14) – As estações do planeta terra, os céus, as nuvens,

as chuvas e os ventos.



6. METODOLOGIA

O projeto será realizado através de Práticas Pedagógicas que possam

desenvolver habilidades de educação ambiental e reforço para a disciplina de

Ciências Naturais, fortalecendo a prática da disciplinas no seu dia-a-dia e na vida

cotidiana. No 1º Bimestre o conteúdo será trabalhado através de Desenhos

Cientificos para identificação de especies vegetais e Prensas Botânicas para mais

detalhes. Serão desenvolvidas, no 2º Bimestre, aulas com práticas de localização,

desenhos representativos das constelações e também maquetes sobre os planetas.

Já no 3º Bimestre serão realizados experiementos sobre energia e luz. E por fim, no

4º Bimestre serão produzidos desenhos e maquetes relacionados ao clima do

planeta e dos elementos que produzem o clima no planeta.

7. PLANO DE AÇÃO

1º Bimestre

o Apresentação de conceitos por apresentações de slide

o Produção de desenhos

o Produção de prensas botânicas

o Produção de um botanarium

2º Bimestre

o Apresentação de conceitos por apresentações de slide

o Produção de desenhos

o Produção de Maquetes de constelação

o Prática com calendário estelar

3º Bimestre

o Experiências de ótica

o Experiências de calor

o Prática com microscopios e telescópios

o Desenhos

4º Bimestre

o Desenhos



o Desenhos científicos

o Maquetes

o Registros fotográficos

o Registros congelados

8. QUAIS RECURSOS PEDAGÓGICOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO

PROJETO?

1º Bimestre

o Folha Canson (para desenho)

o Caderno de Anotações sem linha (pessoal)

o Lápis de cor

o Canetinha preta de bico fino

o Tinta aquarela ou lápis de cor aquarela

o Prensas botânicas (6 unid.)

2º Bimestre

o Cartolina (12 unid.x turma)

o Lápis de cor

o Canetinha preta de bico fino

o Tinta aquarela ou lápis de cor aquarela

o Bolas de isopor de diferentes tamanhos para fazer um “planetário”

3º Bimestre

o Lupa

o Prisma de Newton

o Espelhos pequenos (6 ou 12)

o Espelhos concavos (6 ou 12)

o Espelhos convexos (6 ou 12)

o Laser vermelho (3)

o Pulseiras de Neon (6 caixas)

o Tinta Acrilica Neon (6 caixas)

o Barbante

4º Bimestre

o Isopor Reto (18 unid.)



o Lápis de cor

o Canetinha preta de bico fino

o Tinta aquarela ou lápis de cor aquarela

o Tinta guache ou tinta óleo (12 caixas de tintas de cores básicas)

o Enchimento de travesseiro (3 pcts)

9. CRONOGRAMA - PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO DAS AULAS

1º Bimestre  – “A Beleza das Plantas”

Objetivos Metodologia Avaliação

Apresentação da Anatomia

Geral (raíz, caule, folha, flor

e fruto)

Desenvolver Desenhos

Científicos de Botânica

(realista, aquarela, preto e

branco ou pontilhismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Classificação dos Tipos de

Folhas

Desenvolver Prensas

Botânicas do modo

tradicional

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Classificação dos Tipos de

Folhas (suculentas)

Desenvolver Prensas

Botânicas do modo

tradicional

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Classificação de Tipos de

Flores

Desenvolver Prensas

Botânicas do modo

tradicional

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Classificação dos Tipos de

Sementes

Desenvolver Prensas

Botânicas do modo

tradicional

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Classificação dos Tipos de

Caule

Desenvolver Prensas

Botânicas do modo

tradicional

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos



Classificação de Frutos

(Pinhas e Pseudofrutos)

Desenvolver Desenhos

Científicos de Botânica

(realista, aquarela, preto e

branco ou pontilhismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão  da

Adaptação vegetal ao meio

ambiente

Desenvolver Desenhos

Científicos de Botânica

(realista, aquarela, preto e

branco ou pontilhismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão do processo

de Adaptação animal a

vegetais

Desenvolver Desenhos

Científicos de Botânica

(realista, aquarela, preto e

branco ou pontilhismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação de

Adaptações evolutivas

diferenciadas

Desenvolver Desenhos

Científicos de Botânica

(realista, aquarela, preto e

branco ou pontilhismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

2º Bimestre – “A Beleza do Espaço”

Objetivos Metodologia Avaliação

Apresentação  do Ciclo das

Estrelas

Aprensetar slides sobre o

ciclo das estrelas e

produção de anotações

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Conpreensão da

importância do

conhecimento  das

Constelações para a

humanidade

Construir Quadros de

Isopor com o formato das

principais constelações

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação de algumas

Nebulosas

Desenvolver Desenhos

Científicos de Nebulosas

observadas

(aquarela)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos



Apresentação dos Planetas

do Sistema Solar

Produzir anotações e

desenhos sobre dados

cientificos dos planetas

mencionados

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação do

Calendário Estelar

Praticar a manipulação do

Calendário Estelar

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Localização pelas estrelas Praticar técnincas de

localização pelas estrelas,

navegação e mapas

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Orientação dro tempo pelo

sol

Praticar a orientação

temporal pelo sol e

horizonte

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão da Rotação

e suas consequências

Apresentar slides e

produzir desenho

científicos simbólico sobre

o movimento de rotação

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão da

Translação e suas

consequências

Apresentar slides e

produzir desenhos

científicos simbólicos sobre

o movimento de translação

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Finalização do Planetário Produzir uma Maquete

Planetário

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

3º Bimestre - “ A Beleza da Luz”

Objetivos Metodologia Avaliação

Produção de fogo Utilizar a Lupa e  o Isqueiro

para produção de chamas

e  fazer o experimento das

Serpentes de Faraó

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Identificação as várias Utilizar  ferramentas Participação & Anotações



Fontes de Energia movidas por Ventilador ou

Água (barco, avião,

carrinho, etc.)

Apresentação de Trabalhos

Compreensão do Processo

de Formação de Cores

Utilizar o Disco de Newton

e do prisma de Newton

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação do fenomeno

de Irisdecência em animais

Produzir Desenho

Científico ( realista,

pontilhismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Identificação e

diferenciação das luzes do

Espectro Eltromagnético

Observar de objetos com

cores invisiveis e

Apresentar slides com

fotos registradas de outros

espectros

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Diferenciação das Lentes

Divergentes das

convergentes e seus

fenômenos

Utilizar o Microscópio,

Telescópio, laser e lentes

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Identificação e criação de

uma Ilusão Ótica

Produzir Desenhos de

ilusão de ótica

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Diferenciação os vários

tipos de Espelhos

Utilizar o Espelho reto,

côncavo e convexo

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão o fenômeno

da Sombra e da Umbra

Produzir Desenho científico

de fenômenos luminosos

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão dos

fenômenos de

Fluorescência e

Fosforescência

Produzir de materiais e

desenhos com Tinta Neon,

Canetinha e Marca-texto

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

4º Bimestre – “A Beleza do Céu”

Objetivos Metodologia Avaliação



Compreensão da

formação das Cores no

Céu

Produzir registros

Fotográficos

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação as

Camadas da Atmosfera

Produzir Desenhos e

Recortes para demosntrar

as camadas da atmosfera e

seus fenomenos

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão a

moviementaçãos  dos

Ventos

Produzir Desenho cientifico

do mapa mundi e seus

ventos mundiais

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Classificação dos vários

tipos de Nuvens

Produzir registros

Fotográficos/Produzir

Desenhos (pintura)/

Produzir nuvens

decorativas

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação do

processo de formação de

Chuva

Produzir ou recortar

registros Fotográficos/

Produzir Desenhos de

chuva e água (realismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão do papel

dos Vulcões no clima

mundial

Produzir desenhos de

vulcões

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão do papel

dos Oceanos no clima

mundial

Apresentar slides dos

oceanos do mundo e sua

contribuição para o clima e

Produzir Desenho das

correntes marítimas

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão a

importância dos Rios

Produzir Desenhos

Científicos de rios

(realismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão a Produzir Desenhos Participação & Anotações



importância das Geleiras

para o clima mundial

Científicos de geleiras

(realismo)

Apresentação de Trabalhos

Compreensão a

alternância de Estações

do nosso planeta

Produzir congelados de

Folhas e Objetos Naturais

relacionados as estações

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

10.REFERÊNCIAL TEORICO E METODOLÓGICO

O trabalho em forma de projetos exige a o uso de metodologias ativas

que colocam os estudantes como protagonistas do processo e são eficientes

para reforçar conceitos e desenvolver habilidades que são apresentadas nas

aulas de base comum. Dessa maneira o projeto visa trabalhar a parte prática e

artistica que existe nas ciências para trazer a realidade cientifica para mais perto

da realidade comum do aluno.

11.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O estudante será avaliado através da sua participação em sala de aula,

sendo observado em todas as aulas seu desenvolvimento no projeto e sua

aprendizagem dos conceitos trabalhados. Além disso os alunos serão

acompanhados por seus registros científicos.
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Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as

Aprendizagens, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 2014.
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1. APRESENTAÇÃO

A prática e o estudo do violino como instrumento provoca uma cadeia de vantagens

que algumas atividades da nossa espécie conseguem ou mesmo são capazes de

gerar a primeira que podemos enumerar é a capacidade de auxiliar no

desenvolvimento de motricidade que é a coordenação motora, estudos recentes

informam que estudar música mesmo que de forma virtual traz uma maior

consciência corporal e uma melhor postura física. E em segundo lugar nessa cadeia

este exercitar a música traz como possibilidade ou consequência melhorar ou

propiciar a habilidade de aprender uma nova língua. E em terceiros estudos

comprovam que crianças que estudam musica têm desempenho acadêmico

superior à de outras crianças que não estudaram música. Por fim podemos concluir

que estudar música ou mais especificadamente o violino melhora a concentração, o

raciocínio lógico e auxilia no desenvolvimento emocional de crianças e adultos,

contribuindo para o equilíbrio psicológico e o bem-estar geral.

2. PROBLEMATIZAÇÃO

Percebemos a necessidade da arte durante esta pandemia, durante o isolamento

social os estudantes estão se redescobrindo, reinventando e se adaptando dentro

de seus lares e agora com as aulas mediadas por tecnologia. Sendo assim

compreendemos que a arte/ musica muda os ambientes, mexe com a energia das

pessoas, seus humores e emoções. Em tempos de incertezas e de transtornos

emocionais ocasionados pela pandemia e isolamento social a musica ajuda nesse

processo de ansiedade. Estudos feitos pela Universidade de Brasília comprovam

que os estudantes podem aproveitar e melhorar o processo de aprendizagem por

intermédio da música. Estudar a música não é só um entretenimento e uma medida

para acalmar e relaxar – ela pode trazer diversos benefícios para a saúde, como

alívio de dores, melhora da memória e até mesmo um estímulo para a prática de

atividade física.

3. TEMA GERADOR

Com isso Este projeto tem como proposta metodológica o ensino coletivo de cordas

friccionadas no ensino fundamental CEF15 do Gama, propõe seguir uma



abordagem diferenciada com um plano para educação musical de forma virtual

mais abrangente que inclui aulas práticas e teóricas interligadas com outras

disciplinas. Este projeto segue o método Suzuki, que é um plano de educação

musical criado e desenvolvido por Shinichi Suzuki, no Japão. O método Suzuki

utiliza a educação musical para enriquecer e melhorar a vida de seus estudantes. O

método é direcionado a crianças e adolescente que consiste basicamente em

brincadeiras ou mesmo jogos musicais para que a criança/adolescente se divirta

enquanto aprende mesmo que esteja em um ambiente virtual os alunos que não

disponibilizam de instrumentos poderão aprender a linguagem da música por meio

das aulas teóricas de música. O método Suzuki se baseia no aprendizado da língua

materna pelas crianças, fazendo uma correlação entre o aprendizado do

instrumento e o aprendizado da língua. Assim como uma criança aprende uma

língua escutando os pais e familiares a sua volta, o aprendizado da música se da

mesma forma fazendo assim um paralelismo entre a música e o aprendizado da

língua materna. Baseando a aprendizagem nesse processo de imitação e interação.

4. JUSTIFICATIVA

A música tem a capacidade de envolver o jovem estudante da mesma forma como

ele se envolve com a língua materna quando está aprendendo a falar, no qual se

inclui demonstração e respostas e uso frequente de exemplos e uma dosagem

adequada de tempo de estudo, de acordo com o desenvolvimento do aluno. Este

método comprova que talento pode ser desenvolvido e que todo estudante é capaz

de aprender música. Esta proposta se solidifica também por atender uma camada

da população de baixa renda e sem acesso a políticas culturais ou mesmo

instrumentos artísticos, se consolida como sendo um espaço de primeiro contato do

estudante com o campo das artes. Promovendo um aprendizado artístico e cultural.

Partindo desse pressuposto, a Proposta Metodológica de Ensino Coletivo de

Música no CEF 15 se emerge como uma incubadora das artes no meio digital tendo

a música como parte importante da nossa manifestação cultural e capacidade de

expressar um talento ou uma habilidade que é natural em muitas pessoas. Quando

estimulada desde cedo, ela pode ter um papel importante na educação infantil e em

todas as etapas de desenvolvimento do aluno. A música está presente no cotidiano

de todos, nos identificamos, lembramos de momentos especiais, dançamos,

ficamos tristes, festejamos e podemos nos expressar através do instrumento. O



Brasil possui uma grande diversidade de ritmos e timbres, e neste contexto

observa-se que a música erudita ou clássica vem se aproximando de todas as

camadas sociais através da internet e também da interiorização das apresentações

de orquestras e recitais solos. O uso do aprendizado de instrumentos de cordas e

formação de orquestras traz uma nova dimensão para nossas crianças e

adolescentes, pois através da fusão de um repertório tradicional, histórico e

idiomático destes instrumentos, com as possibilidades de intervenções de um

repertório moderno e popular, faz com que em alguns aspectos sejam

desmistificados velhos conceitos sobre a música erudita e instrumentos de cordas

da orquestra e assim sejam reconstruídos, criando novos paradigmas na realização

musical e no envolvimento de todas as classes sociais etnias e faixas etárias em

práticas deste tipo. A tecnologia será utilizada a favor dos estudantes, mesmo a

distância entre professores e alunos não será vista como empecilho fazendo com

que o aprendizado não se concretize, os jovens desta geração já nascem imersos

em um universo tecnológico. Com isso este projeto de musica em tempos de

isolamento social se apropriara de diversos meios e aplicativos disponibilizados em

plataformas digitais.

5. OBJETIVO GERAL DE APRENDIZAGEM DO PROJETO

Sabe-se que o estudo da música mesmo que de forma remota ou digital gera um

conjunto de benefícios que poucas atividades humanas são capazes de reunir.

Além de auxiliar no desenvolvimento da motricidade (coordenação de movimentos,

aumento da consciência corporal, postura física correta), o estudo da música obriga

o cérebro a desenvolver as mesmas habilidades de que necessita para aprender

uma língua estrangeira, já que a música é uma linguagem, tanto quanto um idioma.

Além disso, pesquisas científicas demonstraram que crianças que estudam música

têm desempenho superior em todas as disciplinas, em comparação às crianças que

nunca estudaram um instrumento ou aprenderam a ler partituras e cantar. Estudar

música melhora a concentração, o raciocínio lógico e auxilia no desenvolvimento

emocional de crianças e adultos, contribuindo para o equilíbrio psicológico e o

bem-estar geral. A cada aula, um novo desafio será proposto, sempre na medida

para que cada aluno possa aprender, de maneira prazerosa, não só a tocar violino,

como também a ler partituras. Cada aula é pensada e planejada especificamente

para cada aluno ou grupo de alunos. Promovendo vínculos mais estreitos entre

estudantes e educadores no ambiente virtual, favorecendo o aprendizado em uma



proposta educacional mais interativa, dinâmica e construtiva e promovendo

abordagens e habilidades focadas na educação das emoções, e do pensamento

autônomo dos estudantes e suas potencialidades. Possibilitar a interação com a

música clássica através de obras de compositores diversificados.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM DO PROJETO

1.Apresentar a música como um recurso de ensino. Proporcionar um contato direto com a
arte da música.

2. proporcionar por meio da Música na escola: interação por meio dos sentidos Análise e
interpretação de letras musicais

3. Amadurecimento e expansão de senso crítico e estético, visando destacar e conhecer as
várias manifestações musicais e artísticas, históricas e culturais permitindo um Estudo
contextual de compositores e História da música teoria e pratica. intérpretes

4. Estudo contextual de compositores e intérpretes, cifras e o raciocínio matemático
adquirido por meio da música digital e tecnológica. Música e raciocínio logico através de
aplicativos digitais.

5. Desenvolvimento de gostos e preferências pessoais na música e possibilitar a integração
entre os alunos através da música, instigar e engajar alunos em sala de aula virtuais com
Incentivo à criatividade. Desenvolvimento cognitivo e formação de caráter por intermédio das
aulas de música remota.

7. METODOLOGIA

Explorar o potencial da música clássica como um instrumento de socialização, possibilitar
uma reinterpretação de contos tradicionais e com isso alterar pequenos detalhes de antigas
contos que possam reforçar tradicionais arquétipos de preconceito tais como: racismo,
machismo, homofobia e sexismo, dentre outros como o Cyberbullying que é a violência
praticada contra alguém, através da internet ou de outras tecnologias relacionadas ao mundo
virtual. Sendo a ação com o objetivo de agredir, perseguir, ridicularizar e/ou assediar. Levar
atividades lúdico-culturais como as sugeridas neste projeto, que cumprem o papel de
enriquecer a sensibilidade do público, despertar o interesse pela música e reforçar a vivência
da arte. Levar a pratica de orquestras através de apresentações a comunidade escolar e fora
da escola em eventos extra curriculares de forma digital. Promover rodas de conversas ao
final de cada apresentação e das aulas para conhecer impressões sobre as aulas práticas e
teóricas. As rodas de conversas virtuais complementarão as ações das apresentações ao
instigar aos alunos a refletirem sobre os temas abordados. O intuito do Projeto é induzir aos
alunos a interagirem uns com os outros ao invés de ficarem isolados e imersos em uma tela
eletrônica. Aulas Práticas de violino no ambiente virtual, trazendo o violino como instrumento
de musicalização, trabalhando a posição e também a afinação do instrumento, exercícios de
escalas musicais e tocando exercícios musicais e experimentando improvisos e musicas
Clássicas e musicas populares Brasileiras.



8. PLANO DE AÇÃO

Implementar um trabalho que esteja em harmonia com o tema “Felicidade” e trabalhar junto
a outros professores do CEF15 temas que perpassem a escola para que assim exista essa
conexão solidária, ter como produto final um estudante que foi trabalhado o emocional e a
aprendizagem. Um projeto que vai além das aulas presenciais que trabalhe de forma a
unificar os temas Social e o conhecimento Estruturante que identifica e organizam os
campos de estudo de uma disciplina escolar ao da vida social do aluno.

Envolver os estudantes a auxiliar os programas de arrecadação de alimentos entre a
comunidade e a equipe de profissionais do CEF15. E também filiação e engajamento em
outros projetos que auxiliam a escola como o Grupo AMABRASILIA que é uma Associação
de mulheres que formaram uma aliança que tem como propósito cuidar de Brasília e que
seguem os Pilares: pessoas, natureza e cultura que estão arrecadando equipamentos
eletrônicos para os estudantes sem acesso a essas tecnologias necessárias a essa
conexão. Com essas premissas entendemos que o ambiente virtual está previsto na Base
Nacional Comum Curricular que é um documento que determina os direitos de
aprendizagem de todo aluno e possui 10 Competências Gerais que operam como um “fio
condutor”.

9. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO

● Papel A3 branco
● Filmes (ainda a definir)
● Projetor de slides - Aula expositiva
● Violinos
● Cordas de violino
● Cello

10. CRONOGRAMA

1º Bimestre 6º e 7º anos.

● Segurar e dominar o instrumento;
● Cordas soltas;
● Iniciação aos primeiros dedos;
● Bibliografia sugerida: Método Suzuki – Volume I e “All for Strings”
●

2º Bimestre 6º e 7º anos.

● Aperfeiçoamentos para mão esquerda;
● Iniciação às músicas básicas;
● Iniciação a Escalas Maiores;



● Bibliografia sugerida: “Método Suzuki– Volume I”, “All for Strings” e “I Can Read
● Music”

● 4º Bimestre 6º e 7º anos

●
● Técnicas e golpes de arcos;
● Iniciação a Escalas Menores;
● Bibliografia sugerida: “Método Suzuki – Volume II” e “I Can Read Music”

4º Bimestre 8º e 9º anos

Mudanças de posições;
Peças mais complexas para Violino.
Bibliografia sugerida: “Método Suzuki – Volume III”, “Sevcik” e “Kayser”
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PROBLEMATIZAÇÃO

Em razão das medidas adotadas nas escolas para o combate à

disseminação do novo coronavírus, mazelas que há muito tempo assolavam o

sistema público de ensino eclodiram impetuosamente. Surgem, portanto, como

principais desafios, a defasagem na habilidade de leitura e escrita e a

reconstrução do papel da escola na formação básica do cidadão, tendo a

linguagem na condição de instrumento.

A habilidade de leitura e escrita apresenta-se como uma prática social

fundamental para a organização e participação em sociedade. A noção que se

atribui a linguagem aclara a sua importância:

Sistemas de comunicação que tornam possíveis a organização e

a manifestação do pensamento, o que favorece a

sistematização, a difusão e o compartilhamento de

conhecimentos, assim como a reflexão, a (re)criação e a

(re)produção deles. (Currículo em movimento do novo ensino

médio, pg.44)

Em razão disso, a não aquisição ou a aquisição inadequada a esses direitos de

aprendizagem impactam diretamente o acesso aos conhecimentos acumulados

pela humanidade, afetando a complexidade e criticidade com as quais o

educando vê o mundo e age sobre ele.

O papel primordial da etapa do ensino fundamental é garantir a

formação básica do cidadão, conforme a LDB. A tarefa se torna ainda mais

árdua no campo da linguagem, que, há muito tempo, tem se

descontextualizado das áreas necessárias em que se faz seu uso. Portanto,

para se garantir que o educando construa uma aprendizagem significativa e

emancipatória, urge articular o ensino de Língua Portuguesa às práticas de

linguagem (BNCC, pg. 67)

Negligenciar esses desafios que se impõem ao sistema público de

ensino é infringir o direito irrenunciável à educação que reúne os homens em



torno do direito de aprender e da cidadania.



TEMAS GERADORES

“Depreciação da Cultura dos Grupos

Marginalizados” “Exclusão dos Espaços de poder”

Os temas geradores expõem problemas vividos pela comunidade.

Incorporados ao senso de normalidade, tais dilemas se tornam um obstáculo

de difícil superação (GOUVÊA, 1996), no entanto trabalhar os temas geradores

significa fomentar a transformação da realidade próxima. Portanto, a estratégia

adotada para a implementação do projeto consiste na adoção de dois grandes

temas que serão trabalhados respectivamente no 1º e 2º bimestres, 3º e 4º

bimestres.

Devido à amplitude das questões elencadas, há a necessidade de que,

em cada bimestre, seja levantado um assunto intimamente associado aos

temas geradores: estes são os chamados subtemas.

Dentro do tema Depreciação da cultura dos grupos marginalizados, será

trabalhado no 1º e 2º bimestres respectivamente o regionalismo e culturas

marginais.

Dentro do tema Exclusão dos espaços de poder, será trabalhado no 1º e

2º bimestre a linguagem como instrumento de acesso e exclusão dos espaços

de decisão e poder.

Em relação à depreciação da cultura dos grupos marginalizados, busca-

se a evocação de narrativas historicamente negligenciadas na organização

curricular das escolas, ou seja, na formação educacional do indivíduo.

Portanto, pretende-se ensinar o respeito e a tolerância a diversidade, bem

como provocar a análise dos fenômenos causadores desigualdade e assimetria

social.

Em relação à exclusão dos espaços de poder, discorre-se sobre a

variedade de língua que circula nos espaços de decisão e de poder, de formar



a entender a extensão negativa dos efeitos desse processo, como também



proporcionar a inclusão nesses espaços por meio da linguagem e a adequação

a diferentes domínios linguísticos.



JUSTIFICATIVA

O atual cenário da educação básica no Distrito Federal reflete as

consequências dos últimos dois anos, em que a realidade escolar dos

estudantes foi fragilizada devido a Pandemia do vírus COVID-19.

A oferta do Projeto Pedagógico voltado para o acompanhamento em

Língua Portuguesa, objetiva atenuar o déficit de aprendizagem na disciplina

contemplando a formação contínua e integral do estudante, de modo que os

conteúdos cobrados nas avaliações em larga escala (SAEB), sejam

contextualizados à temas que se relacionam com a realidade dos alunos,

promovendo um trabalho concreto e objetivo.

O tema escolhido para a realização do acompanhamento em Língua

Portuguesa, no ano vigente, com os discentes dos 8º e 9º anos, abrange o

aspecto sociocultural associado aos fenômenos linguísticos pertinentes ao

estudo da norma padrão da língua, flexionado em um panorama analítico,

crítico e emancipatório da realidade.

Em relação a organização do projeto reflete-se a noção de competência

e habilidade relatada na BNCC, no delineamento dos objetivos de

aprendizagem que consideram os conhecimentos, conceitos, habilidades e

processos esperados dos alunos no que se refere às avaliações externas

(SIPAE-DF/SAEB) e ao replanejamento curricular. Em vista disso, pretende-se

construir o perfil de aluno que ao se defrontar com problemas, seja capaz de

reconstituir e mobilizar os conhecimentos construídos.

Neste seguimento dos anos finais propõe-se o fortalecimento da

formação para a autonomia e o protagonismo em práticas de linguagem.

(BNCC,2018, p.136).

As práticas de linguagem manifestam-se em quatro eixos: oralidade,

eixo da leitura/escuta, eixo da produção (escrita e multissemiótica) e análise

linguística/semiótica. Esses eixos são reinterpretados em reforço escolar,

redação, leitura e produção de texto e oficinas de literatura.

O eixo do reforço escolar consiste na retomada e fortalecimento das

aprendizagens na área de Língua Portuguesa.



O eixo da redação atém-se à capacidade de argumentar, criticar, expor e

construir as próprias ideias.

O penúltimo eixo reúne a leitura e produção de texto. Eixo da leitura

refere-se às “práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do

leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de

sua interpretação” (BNCC,2018, p.71); de outro lado, a produção textual refere-

se às “práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria (individual ou

coletiva) do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e

projetos enunciativos” (BNCC,2018, p.76).

O eixo da oficina literária “possibilita o contato com as manifestações

artísticas em geral para que a função utilitária da literatura, possa dar lugar à

sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora” (BNCC, 2018,

p.138).

Todos os eixos supracitados estão articulados à concepção de educação

integral. Tal concepção se refere a formação da multidimensionalidade humana

(dimensões sócio emocional/cognitiva). Portanto, conforme as diretrizes:

O atendimento deve ser planejado para uma prática articulada e

diferenciada, principalmente, da Parte Flexível, cujo objetivo é

possibilitar vivências pedagógicas mais significativas para o estudante,

estimulando-o a participar ativamente da construção de conhecimentos

diversificados, da organização de experiências curriculares

contextualizadas, da promoção de experiências sociais com temas e

situações-problema presentes na sua realidade, aprofundando e

alargando a compreensão crítico-reflexiva de si próprio e do seu

mundo. (Diretrizes pedagógicas e operacionais para a educação em

tempo integral, 2018, p.44)



OBJETIVOS DO PROJETO

1 - Objetivos Gerais

 Conhecer as diversas formas de manifestações literárias e reconhecer a

cultura marginalizada como um traço cultural importante. De modo que o

texto seja compreendido, como instrumento de expressão e negociação

de sentidos, valores e pluralidades de concepções filosóficas, políticas e

sociais.

 Discorrer de forma oral e escrita, sobre diversos temas associados à

realidade local e global, promovendo uma consciência de cidadão e

respeito às diversidades políticos - sociais.

2 - Objetivos específicos

Os objetivos são delimitados de acordo com cada eixo, mas não se

esgotam neles. As aprendizagens se ligam mais intensamente a um eixo,

porém se acham de alguma forma associadas a todos os demais. Portanto,

todos os objetivos de aprendizagem foram construídos de formar a

perpassarem por todos os eixos (Reforço Escolar, Redação, Leitura e

Produção de Texto, Oficinas de Literatura).

 Identificar, em textos lidos e em produções próprias, sentidos de

palavras desconhecidas.

 Comparar o uso de termos lexicais na norma-padrão com seu uso no

português brasileiro coloquial oral.

 Analisar os aspectos cronológicos da Língua Portuguesa através da

disseminação das diversas variedades linguísticas.



 Ampliar o repertório de leitura, estendendo-se, preferencialmente, para a

literatura dos grupos marginalizados.

 Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais.

 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.



 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, utilizando-os

para o desenvolvimento e estruturação das ideias e percepções.

 Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de

outras notações.

 Interpretar textos com auxílio de materiais gráficos (tirinhas, infográficos,

slogans, etc.).

 Reconhecer o sentido denotativo e conotativo incorporado em palavras

e expressões.

 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam as características do

discurso direto e indireto (locutor/interlocutor).

 Desenvolver poesias, dissertações, narrativas, descrições que aludam a

temas ligados à sua realidade, aos direitos humanos e às contradições

sociais.

 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a

narrativa.

 Estabelecer uma relação entre a tese e os argumentos oferecidos para

sustentá-la.



METODOLOGIA

Para a implementação do projeto, adota-se estas metodologias:

Alguns componentes são fundamentais para o

sucesso da aprendizagem: a criação de desafios,

atividades, jogos que realmente trazem as competências

necessárias para cada etapa, que solicitam informações

pertinentes. (MORAN, José. 2018)

Brainwriting

O Brainwriting consiste em realizar o debate e discussão de ideias sobre

determinado tema, assunto, desafio ou problema, abrindo possibilidade para o

protagonismo individual e coletivo. Em suma, as ideias sobre o assunto são

colocadas em uma folha de papel que é repassada a outro participante a fim de

que coloque as suas. Ao final, discute-se e avalia em grupos as melhores

ideias.

Aula invertida

O processo da aula invertida fundamenta-se na autonomia do aluno,

permitindo a flexibilização do trabalho proposto pelo professor. Sendo assim, as

informações básicas são fornecidas de antemão, com o apoio do professor, e a

partir dessa orientação o docente percorre por ele mesmo, no ritmo mais

adequado.

Aula expositiva dialogada

A aula expositiva dialogada é uma forma mais interativa de se trabalhar

a parte teórica do componente curricular. Em suma, a cada conceito ou

informação, o professor propõe questões desafiadoras que levem a construção



do entendimento sobre aquele conteúdo.



Gameficação

A gameficação pode ser conhecida pela atribuição da linguagem dos

jogos às aulas, incorporando o cenário da premiação, competitividade, reflexão

e respeito no processo de aprendizagem.

Roda de conversa, debate ou discussão

As rodas de conversa, debate e discussão oportunizam o

compartilhamento dos saberes, bem como a construção de novos

conhecimentos. É importante salientar que essa metodologia assume várias

formas de organização, podendo inclusive ocorrerem em dupla.

Relógio didático

De acordo com Camargo e Daros (2018, p. 109)

O professor disponibilizará 12 questões

conceituais ou outro tipo de exercício, conforme o

conteúdo trabalhado, que serão respondidas no tempo

disponibilizado pelo professor (em média, 10 minutos

para cada questão).

A cada 10 minutos, o professor entrega a nova

questão e disponibiliza mais 10 minutos. Todos os

grupos responderão as 12 questões e as deixarão

registradas no cartão de respostas. Ao término do

relógio, o professor “corrigirá” as respostas,

relacionando-as com as produções dos alunos. É

importante destacar que o professor pode propor

questões que exigem mais ou menos tempo, por

exemplo, quatro questões para quatro grupos com o

tempo de 25 minutos, duas questões para 30 minutos, e

assim por diante.



Aprendizagem em espiral

Partindo da ideia de reforço, a aprendizagem em espiral permite que o

aluno retome assuntos estudados em uma rotina revisional, moldada pelo

direcionamento da síncrese e síntese.

De acordo com Camargo e Daros (2018,p.51) “A aprendizagem em

espiral possibilita que o aluno expanda seus horizontes analíticos, bem como

permite o exercício argumentativo, pois parte da síncrese, ponto de partida no

qual o estudante expõe seu argumento, ainda que de forma individual e pouco

elaborada, passando pela análise, na qual os elementos que compõem o texto

são mais bem explorados com o auxílio dos pares, e finaliza com a análise dos

outros grupos e do docente, possibilitando a síntese.”

Debate Inteligente

De acordo com Camargo e Daros (2018, p. 51), “a estratégia de debate

inteligente visa garantir a qualidade na defesa e na construção das

argumentações dos estudantes.”. Nessa forma de debate, os alunos recorrem

previamente a informações de fontes confiáveis ou de pesquisas sobre o tema

de modo a organizarem a informação e proporem seus próprios

posicionamentos.

Projetos integradores

Promover a interdisciplinaridade em projetos parte da iniciativa em

articular diversos pontos de vista, saberes, áreas de conhecimento, abordando

questões do dia a dia compostas de olhares específicos, que se relacionam

aos significados mais amplos de cada disciplina



CONTEÚDOS

8º Ano

Bloco 1: “Depreciação da cultura dos grupos marginalizados” - 1º semestre

1º e 2º bimestre : Regionalismo e culturas marginais

 Cronologia da Língua Portuguesa

 Formação de palavras: aglutinação/justaposição

 Variação linguística

 Preconceito linguístico

 Estudo dos aspectos culturais regionalistas

 Influências linguísticas

 Paródia

 Contos fantásticos

 Estratégias linguísticas nos gêneros textuais (1ª e 3ª pessoa).

 Fato x opinião

 Tese, argumentos e posicionamento

 Comentário do leitor

 A oralidade

Bloco 2: “Exclusão dos espaços de poder” - 2º semestre

3º e 4º bimestre: poesia - Rap e literatura de cordel

 Figuras de linguagem



 A origem dos ritmos musicais - o Rap e o Funk

 A linguagem marginalizada - Rap

 O Rap e o Funk como estilos de socialização

 Música e poesia

 Estrutura da poesia

 Contos contemporâneos



9 ° Ano

Bloco 1: “Depreciação da cultura dos grupos marginalizados” - 1º semestre

1º e 2º bimestre: Regionalismo e culturas marginais

 Sentido Denotativo

 Sentido Conotativo

 Dissertação argumentativa

 Dissertação expositiva

 Uso da vírgula e suas implicações semânticas

 Uso do ponto final

 Uso das aspas

 Uso das reticências

 Uso do travessão

 Uso dos parênteses

 Conjunção subordinada adverbial causal

 Conjunção subordinada adverbial consecutiva

 Conjunção coordenada adversativa

 Conjunção coordenada conclusiva

Bloco 2: “Exclusão dos espaços de poder” - 2º semestre

3º e 4º bimestre: poesia - Rap e literatura de cordel

 Figuras de linguagem



 A origem dos ritmos musicais - o Rap e o Funk

 Estrutura da poesia



PLANO DE AÇÃO

1° bimestre

Objetivos:

 Engajar os alunos nas atividades e práticas em sala de aula

 Iniciar um processo de afinidade pela leitura e afinco pela pesquisa e

investigação

 Reconstrução dos saberes perdidos em razão do efeito da pandemia na

educação

Ações:

Inicialmente, a realização de uma avaliação diagnóstica que possa identificar

as necessidades de aprendizagem, bem como os conhecimentos prévios. A

intenção é definir claramente a qualidade do contexto em que se irá implantar

uma ação, com o fito de promover intervenções e estratégias para sanar tais

dificuldades.

Uso de metodologias ativas que favoreçam a autonomia, participação e

reponsabilidade pela construção do conhecimento a partir de problemas e

situações reais. Portanto, grande parte das atividades deverão ter o aluno

como centro do processo de aprendizagem.

Utilização de temas e livros que estejam mais associados a realidade imediata

dos alunos. Nesta ação, busca-se a representação da vida dos alunos no

mundo textual.

Trabalho com os objetivos do replanejamento curricular de 2021, buscando a

reparação de conteúdos mínimos que foram perdidos durante o processo

pandêmico.



2° bimestre

Objetivos:

 Fomentar o gosto pela produção textual própria.

 Construir um processo de percepção da própria cultura e do mundo em

que está imerso, de modo que o educando possa refletir sobre a própria

identidade e sentimento de pertencimento, tendo em vista a dignidade

humana.

 Aproximar os educandos para uma relação mais íntima com os textos

em suas manifestações multissemióticas.

Ações:

Desenvolver temáticas relevantes em textos, a partir da exposição das ideias

nos debates, discussões ou outras situações de prática educativa.

A busca, nas aulas, pelo trabalho com filmes, músicas, poesias, textos

dissertativos, notícias, reportagens, dentre outros.

Realização de eventos que envolvam toda a turma na exposição de seus textos,

inclusive com discussão dessas produções.

3° bimestre e 4° bimestre

Objetivos:

 Estabelecer nos educandos o domínio dos aspectos básicos da escrita.

 Criar conexões dos conhecimentos historicamente acumulados sobre

linguagens com os saberes e experiências da sua vida pessoal e social.

 Ressignificar a ideia de literatura e cultura, bem como os meios que são

utilizados para expressá-las.

 Melhorar o nível de leitura e interpretação textual. Tendo em vista a

preparação para atuar em avaliações somativas dos mais diversos



níveis na área de língua portuguesa.

 Levar o aluno ao reconhecimento de outras formas de expressão

cultural e literária, com o objetivo de promover o respeito e promoção da

diversidade.



 Possibilitar que os educandos possam refletir criticamente sobre

diversas questões históricas e contemporâneas associadas a luta pelos

direitos humanos.

 Criar o desejo pela felicidade pessoal e coletiva, através de uma

convivência solidária e harmoniosa.

 Melhorar os resultados nas avaliações externas, especificamente SAEB

e SIPAE/DF.

Ações:

Trabalho com habilidades exigidas para realização das avaliações externas.

Contextualização dessas habilidades com a implementação do projeto,

relacionando com os eixos da produção escrita e oficina literária,

preferencialmente.

Realização do trabalho com pontuação, ortografia e conectivos, com o fito de

produções coerentes e coesivas.

Trabalho com questões interpretativas que desafiem os alunos,

preferencialmente em grupo ou duplas para que seja aberto um espaço de

compartilhamento do saber.

Aproveitamento da realidade local para fomentar discussões e busca de

soluções ou propostas feitas e construídas pelos alunos com o auxílio dos

professores.

Trabalho com narrativas que, por muito tempo foram desconsideradas na

elaboração do currículo, a saber: a narrativa do negro, LGBTQIA+, das

pessoas com deficiência, do indígena.

Integração dos conhecimentos científicos com outras formas de conhecimento,

com vistas a gerar uma concepção clara sobre os limites e contribuição de

cada um.



RECURSOS UTILIZADOS

Acesso à:

 Internet;

 Livros didáticos;

 Datashow;

 Filmes;

 Músicas;

 Material impresso;

 Biblioteca;

 Links;

 Tutoriais;

 Vídeos;

 Folhas em branco A4;

 Lápis;

 Caneta.



CRONOGRAMA

8º ano

14/02/2022 - 18/02/2022

 Diagnóstico

 Acolhiment
o

- Dinâmica

21/02/2022 - 25/02/2022

 Iniciação à história da língua

 Cronologia da Língua Portuguesa

- Vídeos

- Atividade impressa

03/03/2022 - 04/03/2022

 Formação de palavras: aglutinação/justaposição

 Variação linguística

- Dinâmica ( uso recorrente de termos populares)

07/03/2022 - 11/03/2022

 Reconstituição dos saberes

14/03/2022 - 18/03/2022

 Preconceito linguístico

- Aprendizagem em espiral

21/03/2022 - 25/03/2022

 Preconceito linguístico

- Aprendizagem em espiral

28/03/2022 - 1/04/2022

 Preconceito linguístico



- Aprendizagem em espiral

04/04/2022 - 08/04/2022

 Estudos dos aspectos culturais regionalistas

- Rodas de conversa

- Produções de texto



- Brainwriting

- Aula invertida

11/04/2022 - 14/04/2022

 Estudos dos aspectos culturais regionalistas

- Rodas de conversa

- Produções de texto

- Brainwriting

- Aula invertida

18/04/2022 - 20/04/2022

 Influências linguísticas

- Relógio digital

25/04/2022 - 29/04/2022

 Influências linguísticas

- Relógio digital

9º ano

14/02/2022 - 18/02/2022

 Diagnóstico

 Acolhiment
o

- Dinâmica

21/02/2022 - 25/02/2022

 Iniciação ao sentido denotativo e conotativo

 Sentido conotativo e denotativo através da multissemiologia (filmes,

músicas, teatro, textos escritos, placas de sinalização, etc.)

03/03/2022 - 04/03/2022

 Uso do ponto final

- Emprego no texto



07/03/2022 - 11/03/2022

 Uso das aspas

- Diferenciação do uso metodológico e semântico.

14/03/2022 - 18/03/2022

 Revisão dos tópicos anteriores



21/03/2022 - 25/03/2022

 Introdução ao uso da vírgula

28/03/2022 - 1/04/2022

 Uso da vírgula através dos textos

04/04/2022 - 08/04/2022

 Produção escrita integralizadora, considerando a aplicação de todos os

tópicos estudados de forma articulada.

11/04/2022 - 14/04/2022

 Introdução ao uso do travessão

 Questão problematizadora: Quais relações em comum o travessão

guarda com a vírgula na atmosfera textual?

18/04/2022 - 20/04/2022

 Aplicação do travessão e demais sinais de pontuação em produções

textuais próprias

25/04/2022 - 29/04/2022

 Revisão final baseada em gameficação

 Oficina textual
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1. Introdução

Pensar educação nos dias atuais é compreender que para ensinar é necessário

considerar diferentes aspectos, desde a formação para uma consciência ética,

solidária e pautada em valores até a interrelação entre as pessoas e o planeta.

educando para que os nossos alunos se desenvolvam cognitiva e emocionalmente e

para a construção de um Projeto de Vida que seja capaz de transformar a realidade

que os cerca.

É pensar sobre quem se é e o que se deseja ecoar para o mundo. É refletir

sobre aspectos subjetivos, investindo no autoconhecimento, mas sem deixar de olhar

para as relações com o outro e a sociedade. É a partir desta reflexão que o aluno

passa a compreender o poder que um Projeto de Vida bem estabelecido, sendo capaz

de orientá-lo para alcançar os seus sonhos e de fortalece-lo para enfrentar as

adversidades.

Segundo os quatro pilares da UNESCO, elaborados pelo professor francês

Jacques Delors ainda no final dos anos 90, precisamos ensinar para o Aprender a

Conhecer, a Fazer, a Conviver e a Ser, ou seja, é fundamental que o nosso aluno seja

capaz de desenvolver senso crítico e de buscar novos saberes ao longo da vida,

investindo em um constante aprimoramento. Igualmente importante é saber fazer

escolhas e atuar em um mundo que é desafiador e dinâmico, necessitando de



pessoas resilientes e com um pensamento inovador. Saber investir nas relações

interpessoais de forma tolerante e empática é peça-chave em uma realidade diversa e

cada vez mais global, bem como ser capaz de se relacionar consigo mesmo, investir

nos seus potenciais e buscar experiências que enriqueçam o seu interior e permitam

desenvolver-se de forma integral e consciente.

O trabalho com Projeto de Vida está alinhado com este referencial de

educação, pois é a partir do autoconhecimento, do desenvolvimento da inteligência

emocional, das reflexões sobre as virtudes, sociedade, profissões, sustentabilidade e

vida financeira que levamos os nossos alunos a compreenderem os mais variados

aspectos da vida, suas demandas e desafios, provocando uma atitude mais assertiva

diante da realidade.

E é neste ponto que trabalhar as Atitudes Empreendedoras torna-se

fundamental. Vale ressaltar aqui que empreender, no contexto do Projeto de Vida,

nada tem a ver com tornar-se um empresário ou autônomo, mas está vinculado ao

protagonismo e a capacidade de se posicionar diante dos desafios e das escolhas.

Como diria o autor, Leo Fraiman, empreender é um ato ético, é ter consciência

da nossa responsabilidade e com isso fazer do nosso Projeto de Vida um Projeto que

acolhe, ajuda e respeita o maior número de pessoas possível.

O ser empreendedor é aquele que consegue enxergar as oportunidades e se

prepara para elas buscando desenvolver a sua melhor versão.

O nosso grande objetivo é que com o Projeto de Vida os nossos alunos

possam conectar sonhos e atitudes, tornando-se autores da sua própria história e

agentes de transformação.



2. Problematização

Ninguém nasce sabendo como ser um cidadão autônomo capaz de

comandar a própria vida e ser fator de mudança na sociedade. Na verdade, isso é

algo que leva tempo para acontecer e a escola desempenha um papel essencial para

o desenvolvimento de competências e habilidades que favorecem essa construção.

O ensino na perspectiva de Educação Empreendedora é a ferramenta para que esse

processo comece logo no 1º ano do Ensino Fundamental. “Nessa etapa, podemos

explorar com as crianças como desenvolver estratégias para que ideias, sonhos e

vontades se tornem realidade considerando as pessoas ao redor”, explica Cibele

Kimura, professora-autora de NOVA ESCOLA.

O Projeto busca trabalhar a temática de empreendedorismo, muitas vezes

desconhecida pelos alunos, de forma interativa e dinâmica. Busca-se levar esse

conhecimento para a vida de cada um e despertar o interesse pelas práticas

empreendedoras, para que sejam capazes de identificar uma oportunidade e buscar

um novo pensar acerca dos problemas que os cercam. Assim, os alunos são



incitados a transformar a realidade onde estão inseridos, através de uma ideia

inovadora, maior engajamento na participação social ou mesmo pela mudança de

pensamento.

3. Tema Gerador

O Projeto de Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI), foi criado com

o objetivo de assegurar a formação de jovens autônomos, solidários e competentes

por meio de um novo modelo de escola. Esse novo modelo, entre outras

características, prevê jornada integral aos alunos, currículo integrado, matriz curricular

diversificada, Regime de Dedicação Plena e Integral dos educadores e infraestrutura

que atenda às necessidades pedagógicas do Programa Ensino Integral. Essa

estrutura visa proporcionar aos alunos as condições necessárias para que

planejem e desenvolvam o seu Projeto de Vida e se tornem protagonistas de sua

formação.

O Programa, inicialmente direcionado a escolas de Ensino Médio, teve sua

primeira expansão em 2013, quando passou a atender também os anos finais do

Ensino Fundamental. O Programa deverá continuar sua expansão nos segmentos

que já atende e ampliar sua atuação na  Educação Básica.

4. Justificativa

O Programa Ensino Integral se consolida como possibilidade de

desenvolvimento pessoal e social: os jovens se inserem em um contexto mais amplo

da comunidade e podem desenvolver a formação para valores no processo de

decisão sobre seu futuro, conservando sua singularidade dentro de um projeto

coletivo.

Ter um Projeto de Vida é refletir sobre o que se quer ser no futuro e planejar



ações concretas para chegar lá. É o traçado entre o ser e o querer ser. Nesse

processo, algumas aprendizagens são impor tantes para que o aluno perceba que

seu caminho se conecta com um projeto coletivo: ele precisa sentir-se integrado e

aceito pelos professores e colegas, com segurança para encarar os desafios de cada

etapa em direção ao futuro que vislumbra.

Vale lembrar uma reflexão sobre Projeto de Vida feita pelo educador mineiro

Antonio Carlos Gomes da Costa:
“ Se ele tiver a sensação de que tem valor para alguém e de que é
compreendido e aceito, vai olhar o futuro sem medo, será capaz
de plasmar, de construir um projeto de vida. Se ele constrói um
projeto de vida, sua vida passa a ter um sentido; se a vida passa a
ter um sentido, ele começa a ver com outros olhos os estudos, a
obediência, a profissionalização, o seguimento das regras, o
tratamento com as pessoas etc. Tudo isso se modifica na sua
vida.”

(COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Socioeducação: estrutura e
funcionamento da comuni- dade educativa. Brasília: Secretaria
Especial de Direitos Humanos, 2006, p. 69.)

No Programa Ensino Integral, o Acolhimento é a primeira etapa da

construção do Projeto de Vida, na qual são apresentados conceitos que pretendem

resgatar os potenciais dos alunos, estabelecendo um vínculo de confiança com e

entre eles, por meio do diálogo, contribuindo assim para     que realizem seus sonhos.

5. Objetivos do Projeto

5.1 Objetivo Geral

O objetivo do Projeto de Vida é definido na BNCC como: “Valorizar a

diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida,

com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade”.

O projeto Empreendedorismo na Escola tem o objetivo de levar conhecimento

sobre empreendedorismo para alunos que estão cursando o ensino fundamental. A

fim de desenvolver uma cultura política e cidadã em cada indivíduo, considera-se a

escola um local estratégico para o desenvolvimento de práticas empreendedoras que

englobam habilidades, conhecimentos, trabalho em equipe, atitudes responsáveis e

tomada de decisões para a vida do indivíduo.

O Projeto propõe um novo olhar aos alunos, revelando as habilidades e

competências de cada um deles e apresentando novas perspectivas sobre a

empregabilidade. Busca-se retirá-los da zona de conforto e apresentar uma visão

ampliada sobre os caminhos que podem ser percorridos ao longo da vida dos

diferentes estudantes.

5.2 Objetivos Específicos

• Desenvolver as habilidades e competências do século XXI, previstas nos

Quatro Pilares da Educação;

• Construir e incorporar conhecimentos e valores que permitam a tomada de

decisão;

• Desenvolver a responsabilidade por suas escolhas, compreendendo que as

escolhas que fazem na atualidade influenciam o seu futuro;

• Perceber a importância da escolaridade para que seus planos futuros possam

ser realizados;

• Vislumbrar diferentes cenários e as possibilidades para sua formação

acadêmica e profissional;

• Aprender a projetar e traçar caminhos entre o hoje e o amanhã;

• Colocar em prática todas as possibilidades de vivência do Protagonismo;



• Construir o seu Projeto de Vida.

6. Metodologia

As metodologias a serem utilizadas na execução desse projeto priorizam a

reflexão dos alunos sobre seus desejos, sonhos e expectativas. O objetivo é propiciar o

exercício do autoconhecimento, condição indispensável para que façam as escolhas

existenciais e sociais por toda a vida, apoiados pelas habilidades e competências

construídas nas diferentes áreas de conhecimento da Base Nacional Comum, nas

disciplinas da Parte Diversificada, incluindo as atividades complementares.

As atividades aqui propostas contemplam uma multiplicidade de aspectos que

concorrem para a formação integral dos alunos: o aspecto cognitivo, o afetivo, o físico

e o social. Ao longo do ano letivo, a utilização de várias linguagens em sala de aula

favorece a expressão dos jovens, permitindo-lhes construir seu Projeto de Vida a partir

de uma base sólida de valores que con tribuam para o desenvolvimento do pilar

“aprender a ser”.

Uma ferramenta importante é a avaliação processual, que possibilita o

acompanhamento do Projeto de Vida, por meio da observação dos alunos, de sua

participação, de seu compromisso e dos avanços em suas competências e habilidades

individuais. É fundamental considerar os resultados dessa avaliação como ponto de

partida para novas ações pedagógicas e intervenções, e não somente como ponto de

chegada. É necessário também contar com a autoavaliação, processo em que cada um

tem a oportunidade de refletir sobre o próprio desempenho nas atividades realizadas

em termos de participação, dos resultados a que chegou, das facilidades e dificuldades

que encontrou, de competências que pode fortalecer, entre outros aspectos.

Investir em atividades que possibilitem ao aluno olhar, dizer, escutar, perceber

a si mesmo e ao outro, respeitar a si mesmo e ao outro e responsabilizar-se pelo

processo pessoal e coletivo é um princípio que ancora o Projeto de Vida, com o



objetivo de formar cidadãos autônomos, solidários e competentes.

7. Habilidades que os alunos precisam desenvolver

7.1 Determinação

Ajuda os alunos a cumprirem metas pessoais e estabelecerem estratégias de

aprendizado. Ela é importante também porque facilita o planejamento do presente e

futuro, ao colocar o estudante como um agente transformador de sua vida e o

auxiliando a cumprir suas metas pessoais com mais foco e qualidade.

7.2 Proatividade

É importante para quero aluno desenvolva responsabilidade diante de seus

objetivos. Assim, ele passa a realizar esforços mais efetivos para atingir resultados. O

que torna o desenvolvimento do projeto de vida mais simples.

7.3 Perseverança

Sentimento de frustração, estresse e outras adversidades podem ser difíceis de

lidar. Por isso, a perseverança pode ajudar o aluno a insistir em seus objetivos. Além

disso, também auxilia a desenvolver mais confiança para lidar com novos projetos e

desafios. Perseverança beneficia a sua jornada diante de seu projeto de vida. 

7.4 Autoavaliação



Ajuda na reflexão contínua de seu próprio desenvolvimento, facilita a decisão

diante dos próximos passos, metas e objetivos. Ao desenvolver essa habilidade, o

aluno se torna também mais crítico diante das devolutivas de professores e colegas,

absorvendo apenas aquilo que promove seu crescimento pessoal.

7.5 Compreensão sobre o mundo do trabalho

Uma visão ampla sobre os dilemas, relações e desafios do mundo profissional

é essencial para reconhecer o trabalho como uma fonte de realização pessoal e

transformação social. É o desenvolvimento dessa característica que facilita a tomada

de decisão do aluno para o futuro.

7.6 Preparação para o trabalho

Ao reconhecer suas aptidões e aspirações, o aluno passa a ter uma

perspectiva mais efetiva para seu futuro profissional. Assim, é possível criar objetivos

mais consistentes e projetar metas para o Ensino Médio e para a graduação.

8. Critérios de Avaliação

Por considerar todas as dimensões formativas do sujeito – intelectual,

física, afetiva, social, ética, moral e simbólica – a BNCC concebe as práticas

avaliativas como parte de um conjunto de decisões que caracterizam o currículo em

ação. No que tange a avaliação, especificamente, o documento determina às

instituições de ensino: 

“construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa
de processo ou de resultado que levem em conta os
contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais
registros como referência para melhorar o desempenho da

https://www.sistemamaxi.com.br/pedagogia-afetiva-o-que-e/


escola, dos professores e dos alunos”. (BNCC, 2018, pág.
17)

Sem delimitar os instrumentos e a frequência, a BNCC explicita o viés

de “avaliação formativa”. Esse tipo de avaliação busca medir o desempenho escolar

dos estudantes, porém, fugindo à maneira tradicional. Contrária à concepção

classificatória, o conceito de avaliação formativa considera o aluno como parte

indispensável no processo de ensino e aprendizagem.  

As avaliações no Ensino Fundamental também devem observar o

desenvolvimento de habilidades e competências. O estudante já desenvolveu sua

personalidade e está preparado para compreender algumas questões de maneira mais

ampla. É nesse momento que se desenvolvem condições para organizar sentimentos e

atitudes, transformando isso em um comportamento coerente e correto. Isso facilita a

tomada de consciência e o desenvolvimento de valores e crenças essenciais ao

indivíduo.

Assim, é importante buscar atividades que ajudem o estudante a compreender

seu papel social e a sua possibilidade de atuação profissional. As duas percepções

podem ser trabalhadas em sala de maneira inicial, pois formam a base do

desenvolvimento do Projeto de Vida.

9. Quais recursos pedagógicos necessários para execução do projeto?

Os recursos didáticos tendem a superar as dificuldades encontradas no

ensino de modo geral, e em particular, no ensino empreendedor, que vêm cada vez

mais explorar novas metodologias com tecnologias. Assim, os recursos didáticos

ajudam assimilar novos conhecimentos inovadores, criativos, diferentes e

diversificados para facilitar e auxiliar o professor no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Assim valoriza a utilização de diversos recursos e

materiais. Ao respeito Souza (2007, p.113) afirma que:



Os recursos didáticos são fundamentais para que ocorra
desenvolvimento cognitivo, pois o aluno tem a
oportunidade de aprender de forma concreta e marcante,
bem como saber usar e fazer esses recursos e construir
coisas
significativas manipulando materiais concretos e com isso,
o aluno envolve-se significativamente em uma situação de
aprendizagem.

As tecnologias permeiam a vida do homem em sociedade e todo seu

processo evolutivo. E na educação, a utilização desses recursos tecnológicos, são o

motriz para o desenvolvimento de práticas inovadoras e criativas do ensino-

aprendizagem. Assim, nesse projeto os recursos a serem utiizados, auxiliam o

professor a integrar seu conteúdo a esses recursos e tornar as aulas mais dinâmicas

e produtivas, com o uso do data show, do computador, da internet, da televisão, do

celular e assim, oportunizar, orientar e estimular a aprendizagem empreendedora do

aluno. Barrin afirma que “os recursos tecnológicos são um conjunto de ferramentas de

usos educacionais como a página da Web, data show, computador, televisão, link a

arquivos e sites, rótulos, fórum e atividades individuais ou coletivos que possibilitem a

inovação na áreaeducacional”.



10.Plano de Ação

Ensino Fundamental – 6º e 7º

Autoconhecimento e Inteligência Emocional

Situação de
Aprendizagem I

–Autoconhecimento

Objetivos

Identificar caracteríscas e qualidades
pessoais; Saber o próprio valor;
Entender o que são características e
o que são qualidades; Perceber-se
como um ser com qualidades;
Compreender a importância do
autoconhecimento e valorizá-lo;
Entender o valor do
autoconhecimento para fazer
escolhas; Aceitar as necessidades de
mudança e empenhar-se para ser
melhor; Aceitar as necessidades de
mudança e empenhar-se para ser
melhor.

Habilidades Gerais

Autoconhecimento e inteligência
emocional são abordados a partir da
importância de construir e manter
bons hábitos, para estimular o jovem
a desenvolver uma atitude positiva
quanto ao corpo, às relações sociais,
à alimentação e aos estudos.

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.
Conhecer os valores humanos e
refletir sobre eles; Reconhecer a



Situação de
Aprendizagem II –
Valores e Atitudes

Objetivos

influência dos valores sobre nossas
decisões e atitudes; Praticar os
valores em ações cotidianas.
Conhecer os valores honesdade e
justiça; Agir com base nesses
valores; Relacionar esses valores
com ações práticas do dia a dia;
Conhecer os valores liberdade e
coragem; Pracar os valores de
liberdade e coragem; Relacionar
esses valores com ações práticas do
dia a dia; Aprender sobre os valores
amizade e altruísmo; Relacionar
esses valores com ações do dia a dia.

Habilidades Gerais

Autoconhecimento e inteligência
emocional são abordados a partir da
importância de construir e manter
bons hábitos, para estimular o jovem
a desenvolver uma atitude positiva
quanto ao corpo, às relações sociais,
à alimentação e aos estudos.

Recursos Necessários
Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.

Situação de
Aprendizagem III –

Inteligência
Emocional

Objetivos

Explorar o conceito de inteligência
emocional; Identificar diferentes
atitudes que demonstrem inteligência
emocional; Reconhecer as próprias
emoções; Ter sensibilidade para
perceber as emoções das pessoas.

Habilidades Gerais

Autoconhecimento e inteligência
emocional são abordados a partir da
importância de construir e manter
bons hábitos, para estimular o jovem
a desenvolver uma atitude positiva
quanto ao corpo, às relações sociais,
à alimentação e aos estudos

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.
Entender algumas transformações
que ocorrem na adolescência;
Autoavaliar-se em relação às



Situação de
Aprendizagem IV –

Planejamento -
começando um
projeto de vida

Objetivos diferentes áreas da vida, idenficando
a satisfação pessoal de cada uma
delas e estabelecendo metas para
melhorar o que desejar; Perceber-se
como um ser em constante
transformação e aprimoramento
contínuo.

Habilidades Gerais

Autoconhecimento e inteligência
emocional são abordados a partir da
importância de construir e manter
bons hábitos, para estimular o jovem
a desenvolver uma atitude positiva
quanto ao corpo, às relações sociais,
à alimentação e aos estudos

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.

Ensino Fundamental – 6º, e7º

Escolhas profissionais e mercado de trabalho

Situação de
Aprendizagem I –

Formas de Trabalho

Objetivos

Identificar as diferentes profissões
existentes no mercado de trabalho;
Conhecer a função de cada
profissional; Compreender como
cada trabalho ou atividade é
importante para o funcionamento do
mundo.

Habilidades Gerais

A escolha profissional é trabalhada
com debates acerca de habilidades
pessoais que poderiam ser aplicadas
futuramente nas mais diversas
profissões, promovendo a percepção
de competências pessoais relativas à
formação do projeto de vida.

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.

Situação de

Objetivos Desenvolver habilidades para o
trabalho; Descobrir habilidades como
forma de idenficar as melhores
escolhas; Entender como habilidades
e profissões se relacionam; Perceber
a importância de desenvolver



Aprendizagem II -
Habilidades e

profissões

habilidades específicas para sua área
de atuação.

Habilidades Gerais

A escolha profissional é trabalhada
com debates acerca de habilidades
pessoais que poderiam ser aplicadas
futuramente nas mais diversas
profissões, promovendo a percepção
de competências pessoais relativas à
formação do projeto de vida.

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.

Situação de
Aprendizagem III -
Novas profissões

Objetivos

Conhecer profissões contemporâneas
e suas denominações; Identificar as
profissões e ocupações dos
familiares; Reconhecer profissões
novas e antigas.

Habilidades Gerais

A escolha profissional é trabalhada
com debates acerca de habilidades
pessoais que poderiam ser aplicadas
futuramente nas mais diversas
profissões, promovendo a percepção
de competências pessoais relativas à
formação do projeto de vida.

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.

Situação de
Aprendizagem IV -

Critérios para a
escolha de uma

profissão

Objetivos

Critérios para a escolha de uma
profissão; Aprender a elaborar o
currículo e entendê-lo como
documento que o representa; Ter
consciência da importância de levar
em conta valores e necessidades
pessoais na hora da escolha
profissional; Valorizar a história de
vida pessoal e profissional.

Habilidades Gerais

A escolha profissional é trabalhada
com debates acerca de habilidades
pessoais que poderiam ser aplicadas
futuramente nas mais diversas
profissões, promovendo a percepção
de competências pessoais relativas à
formação do projeto de vida.



Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.

Ensino Fundamental – 6º e  7º

Educação Financeira

Situação de
Aprendizagem I –

Educação
Financeira

Objetivos

Compreender o que são sonhos e
refletir sobre a construção de projetos
de vida; Ter foco e metas; Valorizar
sonhos e projetos e comprometer-se
com eles.

Habilidades Gerais

A temática da educação financeira
engloba noções sobre maturidade
financeira, compreensão da vida
financeira familiar e orientações sobre
como ser um consumidor consciente,
as atividades possibilitam a análise
de atitudes adequadas em relação ao
uso do dinheiro para refrear impulsos
consumistas advindos da
necessidade de ser aceito pelo grupo
ou por valores sociais instalados.

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.

Situação de
Aprendizagem II -

Poupando
Recursos

Objetivos
Aprender a poupar; Ter autocontrole
nos gastos; Criar hábitos de
consumo alimentar saudáveis;
Praticar o consumo consciente.

Habilidades Gerais

A temática da educação financeira
engloba noções sobre maturidade
financeira, compreensão da vida
financeira familiar e orientações sobre
como ser um consumidor consciente,
as avidades possibilitam a análise de
atitudes adequadas em relação ao
uso do dinheiro para refrear impulsos
consumistas advindos da
necessidade de ser aceito pelo grupo
ou por valores sociais instalados.

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.

Objetivos Compreender o significado dos



Situação de
Aprendizagem III -
Valores e atitudes

valores responsabilidade e paz; Ter
responsabilidade e praticar a paz.
Conhecer os valores cooperação e
respeito; Praticar esses valores no dia
a dia; Perceber o impacto das
próprias ações no meio em que vive.

Habilidades Gerais

A temática da educação financeira
engloba noções sobre maturidade
financeira, compreensão da vida
financeira familiar e orientações sobre
como ser um consumidor consciente,
as avidades possibilitam a análise de
atitudes adequadas em relação ao
uso do dinheiro para refrear impulsos
consumistas advindos da
necessidade de ser aceito pelo grupo
ou por valores sociais instalados.

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.

Situação de
Aprendizagem IV -
Maturidade e vida

financeira

Objetivos

Reconhecer o processo de
maturidade em si e nos outros; Lidar
de forma positiva com a vida
financeira; Controlar a impulsividade,
a inconstância e a irritabilidade;
Aprender a consumir; Entender
hábitos saudáveis e não saudáveis da
vida financeira; Ter maturidade
financeira.

Habilidades Gerais

A temática da educação financeira
engloba noções sobre maturidade
financeira, compreensão da vida
financeira familiar e orientações sobre
como ser um consumidor consciente,
as avidades possibilitam a análise de
atitudes adequadas em relação ao
uso do dinheiro para refrear impulsos
consumistas advindos da
necessidade de ser aceito pelo grupo
ou por valores sociais instalados.

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.



Ensino Fundamental – 6º e 7º

Empreendedorismo

Situação de
Aprendizagem I -

Atitude
empreendedora

Objetivos

Compreender a concepção de
atitudes empreendedora; Esclarecer o
conceito de resiliência; Praticar
atitudes empreendedoras: valorizar
as conexões; ter foco; ser resiliente;
respetar a si e ao outro.

Habilidades Gerais

O jovem recebe informações sobre o
mercado de trabalho e algumas
profissões para fortalecer a atitude
empreendedora nas mais diversas
situações pessoais e profissionais.
Incentivar a proatividade e a vontade
de fazer diferente desde cedo
contribui para a construção de uma
atitude automotivada e responsável
perante o futuro.

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.

Situação de
Aprendizagem II -

O ser humano
nasce

empreendedor

Objetivos

Identificar ações empreendedoras por
meio de exemplos; Acreditar nas
iniciativas pessoais e confiar no
próprio potencial; Acreditar nas
iniciativas pessoais e confiar no
próprio potencial.

Habilidades Gerais

O jovem recebe informações sobre o
mercado de trabalho e algumas
profissões para fortalecer a atitude
empreendedora nas mais diversas
situações pessoais e profissionais.
Incentivar a proatividade e a vontade
de fazer diferente desde cedo
contribui para a construção de uma
atitude automotivada e responsável
perante o futuro.

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.

Objetivos
Conhecer as características do
empreendedorismo; Praticar atitudes



Situação de
Aprendizagem III -

Espírito
empreendedor

empreendedoras; Utilizar a
autoestima para tomar decisões e
despertar a criatividade; Ser proavo e
planejar

Habilidades Gerais

O jovem recebe informações sobre o
mercado de trabalho e algumas
profissões para fortalecer a atitude
empreendedora nas mais diversas
situações pessoais e profissionais.
Incentivar a proatividade e a vontade
de fazer diferente desde cedo
contribui para a construção de uma
atitude automotivada e responsável
perante o futuro.

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.

Situação de
Aprendizagem IV -

Pesquisa e
desenvolvimento de
Plano de Negócios

Objetivos
Entender plano de negócio;
Ampliar o conhecimento sobre o
mundo do trabalho.

Habilidades Gerais

O jovem recebe informações sobre o
que motiva alguém a empreender,
desenvolder a habilidade de
planejamento que auxilia na
capacidade de definir objetivos e
programar ações em torno da
realização de seus projetos,
estipulando prazos de execução e
controle das atividades presentes e
futuras.

Recursos Necessários Projetor e computador para
reprodução de material e vídeo.



11. Cronograma

11.1. Cronograma de aulas do 6º Ano

Ensino Fundaemental – 6º Ano
Bimestre Aula Ano/Turma Módulo Conteúdo Metodologia

1º
Bimestre

Aula 01 A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Autoconhecimento
e Inteligência

Emocional

Apresentação da disciplina
e dinâmica de grupo

Aula Expositiva e
dialogada

Aula 02
Aula 03

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Todos temos nosso valor Aula Expositiva e
dialogada

Aula 04
Aula 05

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Quais são seus valores? Aula Expositiva e
dialogada

Aula 06
Aula 07

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Conceito de Inteligência
emocional

Aula Expositiva e
dialogada

Aula 08
Aula 09

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Ser ou não ser ? Aula Expositiva e
dialogada

Aula 10
Aula 11

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

Valores e atitudes
(Humildade e

Aula Expositiva e
dialogada



e A6F Fraternidade)
Aula 12
Aula 13

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Início do projeto – Feira de
Empreendedores Mirins

(Plano de Negócios)

Aula Expositiva e
dialogada

2º
Bimestre

Aula 14
Aula 15

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Escolhas
profissionais,

empreendedorismo
e mercado de

trabalho

Formas de trabalho Aula Expositiva e
dialogada

Aula 16
Aula 17

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

O mundo das parcerias Aula Expositiva e
dialogada

Aula 18
Aula 19

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Novas profissões Aula Expositiva e
dialogada

Aula 20
Aula 21

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Atitude empreendedora Aula Expositiva e
dialogada

Aula 22
Aula 23

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Valores e atitudes
(Compreensão e Respeito)

Aula Expositiva e
dialogada

Aula 24
Aula 25

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Projeto – Feira de
Empreendedores Mirins

(Plano de Negócios)

Aula Expositiva e
dialogada

3º
Bimestre

Aula 26
Aula 27

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F
Educação
Financeira

Educação financeira Aula Expositiva e
dialogada

Aula 28
Aula 29

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Educação financeira Aula Expositiva e
dialogada

Aula 30
Aula 31

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Poupando recursos Aula Expositiva e
dialogada

Aula 32
Aula 33

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Valores e atitudes
(Responsabilidade e Paz)

Aula Expositiva e
dialogada

Aula 34
Aula 35

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Projeto – Feira de
Empreendedores Mirins

(Plano de Negócios)

Aula Expositiva e
dialogada

4º
Bimestre

Aula 36
Aula 37

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F Plano de Negócios

Projeto – Feira de
Empreendedores Mirins

(Plano de Negócios)

Aula Expositiva e
dialogada

Aula 38
Aula 39

A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Projeto – Feira de
Empreendedores Mirins

(Plano de Negócios)

Aula Expositiva e
dialogada

Aula 40 A6A/ A6B/
A6C/ A6D/ A6E

e A6F

Encerramento da Discplina Aula Expositiva e
dialogada



11.2. Cronograma 7º Ano

Ensino Fundamental – 7º Ano
Bimestre Aula Ano/Turma Módulo Conteúdo Metodologia

1º
Bimestre

Aula 01 A7A / A7B
A7C e A7D

Autoconhecimento
e Inteligência

Emocional

Apresentação da disciplina
e dinâmica de grupo

Aula Expositiva e
dialogada

Aula 02
Aula 03

A7A / A7B
A7C e A7D

Nosso mundo interior Aula Expositiva e
dialogada

Aula 04
Aula 05

A7A / A7B
A7C e A7D

Como mudei? Aula Expositiva e
dialogada

Aula 06
Aula 07

A7A / A7B
A7C e A7D

Superando as dificuldades Aula Expositiva e
dialogada

Aula 08
Aula 09

A7A / A7B
A7C e A7D

Caminhos da vida Aula Expositiva e
dialogada

Aula 10
Aula 11

A7A / A7B
A7C e A7D

Valores e atitudes
(Honestidade e Justiça)

Aula Expositiva e
dialogada

Aula 12 A7A / A7B Início do projeto – Feira de Aula Expositiva e



Aula 13 A7C e A7D Empreendedores Mirins
(Plano de Negócios)

dialogada

2º
Bimestre

Aula 14
Aula 15

A7A / A7B
A7C e A7D

Escolhas
profissionais,

empreendedorismo
e mercado de

trabalho

Escolhas profissionais Aula Expositiva e
dialogada

Aula 16
Aula 17

A7A / A7B
A7C e A7D

Fazendo boas escolhas Aula Expositiva e
dialogada

Aula 18
Aula 19

A7A / A7B
A7C e A7D

Profissões Aula Expositiva e
dialogada

Aula 20
Aula 21

A7A / A7B
A7C e A7D

Atitude empreendedora Aula Expositiva e
dialogada

Aula 22
Aula 23

A7A / A7B
A7C e A7D

Valores e atitudes
(Amor e Responsabilidade)

Aula Expositiva e
dialogada

Aula 24
Aula 25

A7A / A7B
A7C e A7D

Projeto – Feira de
Empreendedores Mirins

(Plano de Negócios)

Aula Expositiva e
dialogada

3º
Bimestre

Aula 26
Aula 27

A7A / A7B
A7C e A7D

Educação
Financeira

O trabalho Aula Expositiva e
dialogada

Aula 28
Aula 29

A7A / A7B
A7C e A7D

Riquezas e pobrezas Aula Expositiva e
dialogada

Aula 30
Aula 31

A7A / A7B
A7C e A7D

Educação Financeira Aula Expositiva e
dialogada

Aula 32
Aula 33

A7A / A7B
A7C e A7D

Valores e atitudes
(Dignidade e Humildade)

Aula Expositiva e
dialogada

Aula 34
Aula 35

A7A / A7B
A7C e A7D

Projeto – Feira de
Empreendedores Mirins

(Plano de Negócios)

Aula Expositiva e
dialogada

4º
Bimestre

Aula 36
Aula 37

A7A / A7B
A7C e A7D

Plano de Negócios

Projeto – Feira de
Empreendedores Mirins

(Plano de Negócios)

Aula Expositiva e
dialogada

Aula 38
Aula 39

A7A / A7B
A7C e A7D

Projeto – Feira de
Empreendedores Mirins

(Plano de Negócios)

Aula Expositiva e
dialogada

Aula 40 A7A / A7B
A7C e A7D

Encerramento da Discplina Aula Expositiva e
dialogada

12.Como os familiares podem ajudar?

● Comparlhe experiências de sua vida. Exemplos dos familiares podem ajudar

muito. As narravas podem inspirar, ensinar, orientar, mas lembrese: a sua

verdade levou tempo para ser construída;

● Incentive o jovem a ler biografias de empreendedores para conhecer as

práticas que nos aproximam da prosperidade sustentável;



● Aprender a fazer escolhas, lidar com a falha, saber esperar e valorizar o que se

tem, isso é educação financeira;

● Permita ao jovem participar de algumas decisões do codiano; porém, assuntos

como dinheiro, moradia e escola devem ter a decisão final dos familiares.

‘’Jogar o peso’’ de decisões importantes e de grande compromisso sobre ele é

gerar uma sobrecarga de responsabilidade com a qual ele não tem como arcar.

Dialoguem;

● Não superproteja o jovem, deixe-o vencer por si, desenvolver suas próprias

habilidades, edificar uma vida com orgulho e significado;

● Não preencha a sensação de vazio do jovem por meio do consumismo, pois

isso dificilmente lhe trará felicidade. A satisfação e o bem-estar advêm de

outros fatores que não se resumem apenas a ter ou a comprar coisas;

● Demonstre ao jovem a importância dos princípios, os quais norteiam a

educação familiar. Ele pode tentar argumentar que hoje em dia ‘’ninguém se

preocupa com isso’’. Explique que ele não é como ‘’todo mundo’’, pois tem

opinião própria, e vocês, adultos, também;

● Ensine e valorize o conceito do bem comum, a percepção de que cada um de

nós tem o seu valor e merece ser respeitado como é. Elogie situações em que

percebeu comportamento assentado em valores;
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FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DOS  PROJETOS DA PARTE FLEXÍVEL DO
CURRÍCULO 2022

1.IDENTIFICAÇÃO:

UE: CEF 15 do Gama
Componente Curricular:  Educação Ambiental
Ano: 2022
Modalidade: Ensino Integral
Turmas que serão atendidas: 8ºs e 9ºs anos
Período de Realização do Projeto: 02/2022 até 12/2022
Professores: Carlos Roberto Hertel Júnior
Coordenador(a): Gilberto Alves Araujo
Nome do Projeto: Encontrando a Felicidade na Natureza



2. SUMÁRIO

3. PROBLEMATIZAÇÃO e JUSTIFICATIVA

A educação ambiental é por vezes desafiadora, pois os alunos acabam por achar

“entediante” as questões ambientais e científicas, pois ambas parecem de difícil

compreensão, ou parecem ser de difícil ação na realidade. O projeto desafia os

alunos a se aproximarem das ciências através das artes, o que poderá proporcionar

uma maior receptividade por parte dos alunos e assim fazê-los compreender melhor.

4. TEMA GERADOR

O projeto visa fazer os alunos entenderem a beleza existente nos elementos da

natureza, a importância da contemplação das naturezas naturais e humanas e

também a impotência do ser humano perante algumas forças da natureza. Por fim

conscientizando-nos da nossa participação na natureza. Assim o tema será:

Encontrando a Felicidade na Natureza.

5. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Objetivos de Aprendizagem (BNCC, Currículo em Movimento; Reorganização
Curricular)

O Objetivo do Componente Curricular Educação Ambiental é desenvolver

habilidades e conhecimentos que façam os alunos entenderem a importância

de agir de forma sustentável no mundo, entendendo os elementos da

natureza e suas transformações no mundo. O Componente também

trabalhará a relação do homem com a natureza e entendendo sua

responsabilidade com a mesma.

Os objetivos gerais do projeto são:

(EF08CI07 e EF09CI15) - Os processos reprodutivos em plantas, tipos de

folhas, flores, tronco e anatomia vegetal. Entendendo o processo de

adaptação, evolução e diversidade vegetal.



(EF08CI13 e EF09CI15) – Movimentos Planetários e Leitura do céu e a

consequência desses fenômenos no meio ambiente

(EF08CI01 e EF09CI04) – As fontes de energia renovável e não renovável, a

natureza da luz e a sua importância para a vida na Terra.

(EF08CI13 e EF 08CI14) – As estações do planeta terra, os céus, as nuvens,

as chuvas e os ventos.



6. METODOLOGIA

O projeto será realizado através de Práticas Pedagógicas que possam

desenvolver habilidades de educação ambiental e reforço para a disciplina de

Ciências Naturais, fortalecendo a prática das disciplinas no seu dia-a-dia e na vida

cotidiana. No 1º Bimestre o conteúdo será trabalhado através de Desenhos

Científicos para identificação de espécies vegetais e Prensas Botânicas para mais

detalhes. Serão desenvolvidas, no 2º Bimestre, aulas com práticas de localização,

desenhos representativos das constelações e também maquetes sobre os planetas.

Já no 3º Bimestre serão realizados experimentos sobre energia e luz. E por fim, no 4º

Bimestre serão produzidos desenhos e maquetes relacionados ao clima do planeta e

dos elementos que produzem o clima no planeta.

7. PLANO DE AÇÃO

1º Bimestre

o Apresentação de conceitos por apresentações de slide

o Produção de desenhos

o Produção de prensas botânicas

o Produção de um botanarium

2º Bimestre

o Apresentação de conceitos por apresentações de slide

o Produção de desenhos

o Produção de Maquetes de constelação

o Prática com calendário estelar

3º Bimestre

o Experiências de ótica

o Experiências de calor

o Prática com microscópios e telescópios

o Desenhos

4º Bimestre

o Desenhos

o Desenhos científicos



o Maquetes

o Registros fotográficos

o Registros congelados

8. QUAIS RECURSOS PEDAGÓGICOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO
PROJETO?

1º Bimestre

o Folha Canson (para desenho)

o Caderno de Anotações sem linha (pessoal)

o Lápis de cor

o Canetinha preta de bico fino

o Tinta aquarela ou lápis de cor aquarela

o Prensas botânicas (6 unid.)

2º Bimestre

o Cartolina (12 unid.x turma)

o Lápis de cor

o Canetinha preta de bico fino

o Tinta aquarela ou lápis de cor aquarela

o Bolas de isopor de diferentes tamanhos para fazer um “planetário”

3º Bimestre

o Lupa

o Prisma de Newton

o Espelhos pequenos (6 ou 12)

o Espelhos côncavos (6 ou 12)

o Espelhos convexos (6 ou 12)

o Laser vermelho (3)

o Pulseiras de Neon (6 caixas)

o Tinta Acrílica Neon (6 caixas)

o Barbante

4º Bimestre

o Isopor Reto (18 unid.)

o Lápis de cor

o Canetinha preta de bico fino



o Tinta aquarela ou lápis de cor aquarela

o Tinta guache ou tinta óleo (12 caixas de tintas de cores básicas)

o Enchimento de travesseiro (3 pcts)

9. CRONOGRAMA - PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO DAS AULAS

1º Bimestre  – “A Beleza das Plantas”

Objetivos Metodologia Avaliação

Apresentação da Anatomia

Geral (raíz, caule, folha, flor

e fruto)

Desenvolver Desenhos

Científicos de Botânica

(realista, aquarela, preto e

branco ou pontilhismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Classificação dos Tipos de

Folhas

Desenvolver Prensas

Botânicas do modo

tradicional

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Classificação dos Tipos de

Folhas (suculentas)

Desenvolver Prensas

Botânicas do modo

tradicional

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Classificação de Tipos de

Flores

Desenvolver Prensas

Botânicas do modo

tradicional

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Classificação dos Tipos de

Sementes

Desenvolver Prensas

Botânicas do modo

tradicional

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Classificação dos Tipos de

Caule

Desenvolver Prensas

Botânicas do modo

tradicional

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Classificação de Frutos

(Pinhas e Pseudofrutos)

Desenvolver Desenhos

Científicos de Botânica

(realista, aquarela, preto e

branco ou pontilhismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos



Compreensão  da

Adaptação vegetal ao meio

ambiente

Desenvolver Desenhos

Científicos de Botânica

(realista, aquarela, preto e

branco ou pontilhismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão do processo

de Adaptação animal a

vegetais

Desenvolver Desenhos

Científicos de Botânica

(realista, aquarela, preto e

branco ou pontilhismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação de

Adaptações evolutivas

diferenciadas

Desenvolver Desenhos

Científicos de Botânica

(realista, aquarela, preto e

branco ou pontilhismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

2º Bimestre – “A Beleza do Espaço”

Objetivos Metodologia Avaliação

Apresentação  do Ciclo das

Estrelas

Apresentar slides sobre o

ciclo das estrelas e

produção de anotações

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão da

importância do

conhecimento  das

Constelações para a

humanidade

Construir Quadros de

Isopor com o formato das

principais constelações

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação de algumas

Nebulosas

Desenvolver Desenhos

Científicos de Nebulosas

observadas

(aquarela)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação dos Planetas

do Sistema Solar

Produzir anotações e

desenhos sobre dados

cientificos dos planetas

mencionados

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação do Praticar a manipulação do Participação & Anotações



Calendário Estelar Calendário Estelar Apresentação de Trabalhos

Localização pelas estrelas Praticar técnicas de

localização pelas estrelas,

navegação e mapas

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Orientação dro tempo pelo

sol

Praticar a orientação

temporal pelo sol e

horizonte

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão da Rotação

e suas consequências

Apresentar slides e

produzir desenho

científicos simbólico sobre

o movimento de rotação

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão da

Translação e suas

consequências

Apresentar slides e

produzir desenhos

científicos simbólicos sobre

o movimento de translação

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Finalização do Planetário Produzir uma Maquete

Planetário

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

3º Bimestre - “ A Beleza da Luz”

Objetivos Metodologia Avaliação

Produção de fogo Utilizar a Lupa e  o Isqueiro

para produção de chamas

e  fazer o experimento das

Serpentes de Faraó

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Identificação as várias

Fontes de Energia

Utilizar  ferramentas

movidas por ventilador ou

água (barco, avião,

carrinho, etc.)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão do Processo

de Formação de Cores

Utilizar o Disco de Newton

e do prisma de Newton

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação do fenômeno

de Iridescência em animais

Produzir Desenho

Científico ( realista,

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos



pontilhismo)

Identificação e

diferenciação das luzes do

Espectro Eletromagnético

Observar de objetos com

cores invisíveis e

Apresentar slides com

fotos registradas de outros

espectros

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Diferenciação das Lentes

Divergentes das

convergentes e seus

fenômenos

Utilizar o Microscópio,

Telescópio, laser e lentes

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Identificação e criação de

uma Ilusão Ótica

Produzir Desenhos de

ilusão de ótica

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Diferenciação os vários

tipos de Espelhos

Utilizar o Espelho reto,

côncavo e convexo

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão o fenômeno

da Sombra e da Umbra

Produzir Desenho científico

de fenômenos luminosos

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão dos

fenômenos de

Fluorescência e

Fosforescência

Produzir de materiais e

desenhos com Tinta Neon,

Canetinha e Marca-texto

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

4º Bimestre – “A Beleza do Céu”

Objetivos Metodologia Avaliação

Compreensão da

formação das Cores no

Céu

Produzir registros

Fotográficos

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação as

Camadas da Atmosfera

Produzir Desenhos e

Recortes para demonstrar

as camadas da atmosfera e

seus fenômenos

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão a

movimentação  dos

Produzir Desenho científico

do mapa mundi e seus

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos



Ventos ventos mundiais

Classificação dos vários

tipos de Nuvens

Produzir registros

Fotográficos/Produzir

Desenhos (pintura)/

Produzir nuvens

decorativas

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Apresentação do

processo de formação de

Chuva

Produzir ou recortar

registros Fotográficos/

Produzir Desenhos de

chuva e água (realismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão do papel

dos Vulcões no clima

mundial

Produzir desenhos de

vulcões

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão do papel

dos Oceanos no clima

mundial

Apresentar slides dos

oceanos do mundo e sua

contribuição para o clima e

Produzir Desenho das

correntes marítimas

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão a

importância dos Rios

Produzir Desenhos

Científicos de rios

(realismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão a

importância das Geleiras

para o clima mundial

Produzir Desenhos

Científicos de geleiras

(realismo)

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

Compreensão a

alternância de Estações

do nosso planeta

Produzir congelados de

Folhas e Objetos Naturais

relacionados às estações

Participação & Anotações

Apresentação de Trabalhos

10.REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

O trabalho em forma de projetos exige o uso de metodologias ativas que

colocam os estudantes como protagonistas do processo e são eficientes para



reforçar conceitos e desenvolver habilidades que são apresentadas nas aulas de

base comum. Dessa maneira o projeto visa trabalhar a parte prática e artística

que existe nas ciências para trazer a realidade científica para mais perto da

realidade comum do aluno.

11.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O estudante será avaliado através da sua participação em sala de aula,

sendo observado em todas as aulas seu desenvolvimento no projeto e sua

aprendizagem dos conceitos trabalhados. Além disso, os alunos serão

acompanhados por seus registros científicos.
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PROJETO – EMPREENDORISMO II – 8º e 9º ano. (em construção) 

Profª: Vivian de Sousa Maranhão 

Coordenador: Gilberto Alves Araújo 

Considerações iniciais 

   O presente planejamento leva em conta o Projeto de Empreendedorismo I 

iniciado pela Professora Eva Cristiane Soares – dando assim, parâmetros para uma 

continuação coerente no 8º e no 9º do Ensino Fundamental. De acordo com Fraimam, 

No 8º e 9º ano, os temas autoconhecimento e inteligência emocional são abordados a 

partir da importância de construir bons hábitos, para estimular o jovem uma atitude 

positiva quanto ao corpo, às relações sociais, à alimentação e aos estudos. 

 Levando em conta essa diretriz, o trabalho com 8º e 9º ano deve ser iniciado com a ideia 

de autoconhecimento. Após Roda de conversa a produção de texto, pode ser usada para dar início 

a reflexão sobre o tema. Durante a Roda de conversa, a professora pode levar os educandos a 

refletirem sobre que são e a explorarem o chamado mundo interior, levando em conta os seguintes 

questionamentos: Quem sou eu? Filho de... nascido em ... gosto de ...O texto que será solicitado 

deve ser um texto curto, com três parágrafos apenas e deve nortear as reflexões e ações a respeito 

do autoconhecimento – será a base para reflexão e planejamento do professor para as aulas 

seguintes. Segundo os Quatro Pilares para a educação no século XXI:   

Aprender a Ser – É importante desenvolver sensibilidade, sentido ético e estético, 

responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, 

criatividade, iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. 

A aprendizagem precisa ser integral, não negligenciando nenhuma das 

potencialidades de cada indivíduo. 

 O contexto inicial deve estar voltado para autorreflexão – pautada na ideia de 

autoconhecimento o que vem ao encontro com o desenvolvimento do Aprender a Ser 

previsto nos quatro pilares da educação. 

 A escolha profissional segundo Fraimam (...) pode ser trabalhada de acordo com 

as habilidades pessoais, habilidades reconhecidas inicialmente por meio das reflexões 

feitas na aula I, acrescenta que as habilidades podem desenvolvidas futuramente nas mais 

diversas profissões promovendo a percepção de competências pessoais relativa ao projeto 

de vida.  

Temáticas relativas a escolhas profissionais, empreendedorismo e mercado de 

trabalho são estudadas por meio da associação entre nomes de carreiras e suas 

descrições e da apresentação do perfil dos profissionais. O objetivo é conduzir o 

jovem a pensar em seu futuro de forma consciente. 

 Durante a construção do projeto de vida, os alunos receberão informações e orientações 

sobre o mercado de trabalho, algumas profissões como o objetivo de incentivar a atitude 

empreendedora nas mais diversas situações pessoais e sociais com a possibilidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos em ações futuras. A atividade estará baseada nas observações de 



Fraimam, para a construção do Projeto de vida. A reflexão nesse momento, leva em conta o texto 

I onde a professora pode separar as profissões mencionadas durante a produção, com a finalidade 

de elaborar oficinas de produção textos relacionados ao projeto de vida – Manuais e relatórios 

produzidos pelos alunos – como forma de empreendedorismo pessoal e social.  A atividade prática 

nas oficinas tem como objetivo, levar os alunos a conhecerem de perto as profissões selecionadas 

nos textos produzidos pelos alunos. Além de incentivar a pesquisa e a produção orientada de 

Manuais e relatórios com informações a respeito colhidas e estudadas. A ação empreendedora 

está no compartilhamento desses manuais e relatórios com os colegas de interessados nas 

profissões pesquisadas. 

 A respeito da temática Educação financeira, Fraimam orienta que: 

Nessa etapa, o jovem pode demonstrar maior senso de autonomia e capacidade 

de argumentação mais pronunciada é capaz de construir soluções hipotéticas para 

um problema e avaliar é a melhor. Em trabalhos em grupo, o senso crítico pode 

ser bem utilizado para inspirar e orientar a interdependência. O pensamento 

abstrato é mais facilitado nesse período. O pensar o valor das amizades se 

intensifica ao mesmo tempo que a opinião dos colegas passa a ter mais valor. É 

um bom momento para pensar em projeto de vida, à medida em que o jovem 

considera suas ideias e sentimentos como únicos e singularmente importantes. 

 Com relação a proposta de Educação financeira, a proposta iniciada na disciplina 

Empreendedorismo I que será realizada com os alunos do 6º e 7º ano pode ser estendida 

aos alunos do 8º e 9º ano com as devidas adaptações de linguagem e de interesses, tendo 

em vista que esses alunos não tiveram acesso as atividades da disciplina – 

Empreendedorismo I no ano letivo anterior. O acesso a essa atividade, em conjunto com 

os alunos do 6º e 7º ano nivela os alunos e os habilita para as demais atividades. 

  

 Recursos pedagógicos necessários para execução do projeto – adaptações 

para o 8º e 9º ano 

 

 Tendo como objetivo a realização do projeto de vida, a escolha profissional e o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas a pesquisa e a escrita, é importante ressaltar 

a importância da utilização de recursos que possibilitem a realização dessas atividades. 

 Os recursos que serão utilizados, levam em conta, a realidade e necessidade do 

educando para o desenvolvimento das habilidades propostas. Devem ser utilizada recurso 

como: internet (música, textos retirados pesquisados pelos alunos em blogs, sites, redes 

sociais e páginas relacionadas a educação, Empreendedorismo, música, arte e profissões), 

aparelho de som, data show.  

1º Bimestre  

Cronograma de aulas do 8º ano – Módulo I – Somos humanos somos humanos – tão 

únicos e diferentes 



 

1º Bimestre Aula 1 – Conteúdo - Apresentação da disciplina e dinâmica de 

grupo/Aula expositiva dialogada .  

A8A/ A8B/ A8C/ A8D –  

  Aula 2 e 3 – Conteúdo – Nosso Mundo interior- Metodologia  - Aula 

expositiva dialogada – Produção de texto – reflexão. Quem eu sou. 

A8A/ A8B/ A8C/ A8D 

Aula 4 e 5 - Reconhecer as formas de expressão de ideias e sentimentos 

A8A/ A8B/ A8C/ A8D - Habilidades - Reconhecer e valorizar as habilidades pessoais/ 

Atitudes - Aprender sobre os valores amizade e altruísmo./ Relacionar esses valores com 

ações do dia a dia. Metodologia: Aula expositiva e dialogadas/ material para leitura/ 

internet/ vídeo 

Aula 6 e 7 -Promover o autoconhecimento a para da identificação das formas de 

expressão - A8A/ A8B/ A8C/ A8D – Habilidades - Utilizar habilidades pessoais para 

benefício próprio e dos outros. Atitudes - Aprender sobre os valores amizade e altruísmo./ 

Relacionar esses valores com ações do dia a dia. Metodologia: Aula expositiva e 

dialogadas/ fichas didáticas/ internet/ vídeo 

Aula 8 e 9 - Refletir a relação entre autoconhecimento e diferentes formas de se 

expressar. A8A/ A8B/ A8C/ A8D - Habilidades - Utilizar habilidades pessoais para 

benefício próprio e dos outros. Atitudes - Aprender sobre os valores amizade e altruísmo./ 

Relacionar esses valores com ações do dia a dia. Metodologia: Aula expositiva e 

dialogadas/ material para leitura/ internet/ vídeo Metodologia: Aula expositiva e 

dialogadas/ fichas didáticas. 

Somos humanos, tão emotivos e tão singulares 

Aula 10 e 11 - Entender de maneira mais aprofundada os diferentes sentimentos/ como 

emoções e sentimentos. Habilidades - Conhecer os valores liberdade e coragem/ 

Perceber-se como alguém que vivencia emoções/ Praticar os valores de liberdade e 

coragem. Atitudes - Aprender sobre os valores amizade e altruísmo./ Relacionar esses 

valores com ações do dia a dia. Início do projeto – Feira de Empreendorismo / 

conhecendo e escolhendo profissões/ Metodologia: Aula expositiva e dialogadas/ 

material para leitura/ internet/ vídeos. 

 A8A/ A8B/ A8C/ A8D 

Aula 12 e 13 - Perceber-se como alguém que vivencia emoções/ Praticar os valores de 

liberdade e coragem. Habilidades - Relacionar esses valores com ações práticas do dia a 

dia. Atitudes - Aprender sobre os valores amizade e altruísmo./ Relacionar esses valores 

com ações do dia a dia. Empreendedorismo / conhecendo e escolhendo profissões/ 



Metodologia: Aula expositiva e dialogadas/ material para leitura/ internet/ vídeos. Feira 

de Empreendedorismo / conhecendo e escolhendo profissões/ Metodologia: Aula 

expositiva e dialogadas/ material para leitura/ internet/ vídeos. Material impresso. 

A8A/ A8B/ A8C/ A8D 

1º Bimestre – 9º ano 

Cronograma de aulas do 9º ano – Módulo I – Projeto de vida -  

Conteúdo 

 Aula 1 – Conteúdo - Apresentação da disciplina e dinâmica de grupo/Aula 

expositiva dialogada –  

A9A/ A9B/ A9C/ A9D –  

Aula 2 e 3 – Conteúdo – Entender algumas transformações que ocorrem na adolescência 

– A9A/ A9B/ A9C/ A9D –  

– Produção de texto – reflexão. Quem eu sou - Habilidades - Construindo um projeto 

de vida / Habilidades - Reconhecer as próprias qualidades e as qualidades dos outros/ 

Atitudes - Aprender sobre os valores amizade e altruísmo./ Relacionar esses valores com 

ações do dia a dia. A9A/ A9B/ A9C/ A9D –  

Aula 4 e 5 - Conteúdo - Construindo um projeto de vida - Autoavaliar-se em relação às 

diferentes áreas da vida, identificando a satisfação pessoal de cada uma delas e estabelecendo 

metas para melhorar o que desejar. Habilidades – A9A/ A9B/ A9C/ A9D –  

Atitudes - Aprender sobre os valores amizade e altruísmo./ Relacionar esses valores com 

ações do dia a dia. Metodologia: Aula expositiva e dialogada/ fichas didáticas/ internet/ 

vídeo. A9A/ A9B/ A9C/ A9D –   

Aula 6 e 7 – Conteúdo - Construindo um projeto de vida - Perceber-se como um ser em 

constante transformação e aprimoramento contínuo. Habilidades -Autoconhecer-se.  

Valorizar qualidades, capacidades e habilidades. Atitudes - Aprender sobre os valores 

amizade e altruísmo./ Relacionar esses valores com ações do dia a dia. Metodologia: Aula 

expositiva e dialogada/ fichas didáticas. A9A/ A9B/ A9C/ A9D –  

Aula 8 e 9 – Conteúdo - Construindo um projeto de vida -Perceber-se como um ser 

em constante transformação e aprimoramento contínuo. Habilidades - Valorizar 

qualidades, capacidades e habilidades. Atitudes - Aprender sobre os valores amizade e 

altruísmo./ Relacionar esses valores com ações do dia a dia. Metodologia: Aula 

expositiva e dialogada/ fichas didáticas/ internet/ vídeo. A9A/ A9B/ A9C/ A9D –  

Aula 10 e 11 – Conteúdo – Autoconhecimento/ Construindo um projeto de vida - 

Entender o valor do autoconhecimento para fazer escolhas. /Compreender a importância 

do autoconhecimento e valorizá-lo. Habilidades - Entender o que é e como desenvolver 



a inteligência emocional. / Reconhecer, compreender e respeitar os próprios sentimentos 

e emoções e os dos outros. Feira de Empreendedorismo/ conhecendo e escolhendo 

profissões/ Metodologia: Aula expositiva e dialogadas/ material para leitura/ internet/ 

vídeos. Metodologia: Aula expositiva e dialogadas/ fichas didáticas/ internet/ vídeo. 

A9A/ A9B/ A9C/ A9D –  

Aula 12 e 13 – Conteúdo - Construindo um projeto de vida - Aceitar as necessidades de 

mudança e empenhar-se para ser melhor. / Compreender-se como Ser A9A/ A9B/ A9C/ A9D  

histórico. Habilidades - Usar as emoções a favor do bom convívio social, considerando 

também as consequências e os impactos na vida de outras pessoas. Elevar o 

autoconhecimento. Atitudes - Aprender sobre os valores amizade e altruísmo/ relacionar 

esses valores com ações do dia a dia. Feira de Empreendedorismo / conhecendo e 

escolhendo profissões/ Metodologia: Aula expositiva e dialogadas/ material para leitura/ 

internet/ vídeos.  

2º Bimestre: 8º ano – Módulo 2 - Escolhas profissionais e empreendedorismo e 

mercado de trabalho 

Aula 1 e 2 – Conteúdo: Habilidade e profissões – Desenvolver habilidades para o 

trabalho/ Entender como habilidades e profissões se relacionam. Habilidades: Identificar 

ações empreendedoras, por meio de exemplos; Explorar o conceito de 

empreendedorismo; Metodologia: Aula expositiva/ dialogada/ reflexiva; internet – vídeo, 

fichas didáticas. 

A8A/A8B/A8C/A8D. 

Aula 3 e 4 – Conteúdo: Disciplina, a força que liberta. Habilidade e profissões - Descobrir 

habilidades como forma de identificar as melhores escolhas. Habilidades: Acreditar nas 

iniciavas pessoais e confiar no próprio potencial. Aprimorar sua capacidade criadora. 

Metodologia: Aula expositiva/ dialogada/ reflexiva; internet, fichas didática, material 

impresso. 

A8A/A8B/A8C/A8D. 

Aula 5 e 6 – Conteúdo: Disciplina, a força que liberta. Perceber a importância de 

desenvolver habilidades específicas para sua área de atuação Habilidades: Aprimorar a 

ação criadora. Metodologia: Aula expositiva reflexiva. Metodologia: Aula expositiva/ 

dialogada, internet- vídeo, material impresso. 

A8A/A8B/A8C/A8D. 

Aula 7 e 8 – Conteúdo: Pesquisa e desenvolvimento: Habilidades: Entender plano de 

negócio/ Ampliar o conhecimento sobre o mundo do trabalho. Metodologia: Aula 

expositiva reflexiva, vídeo, fichas didáticas, material impresso. A8A/A8B/A8C/A8D. 

 



Aula 9 e 10 – Conteúdo: Valores e atitudes: Habilidades: Conhecer os valores igualdade 

e perdão/ Valorizar a igualdade e praticar o perdão. Metodologia: Conversa dialogada e 

reflexiva; Vídeo. A8A/A8B/A8C/A8D. 

 

Aula 11 e 12 – Conteúdo: Valores e atitudes – Habilidades: Relacionar esses valores com 

pequenas ações do dia a dia. Metodologia: Conversa reflexiva/ fichas didáticas/ vídeos. 

A8A/A8B/A8C/A8D. 

3º bimestre: Educação financeira  

8º e 9º ANO 

Aula 13 e 14 - Conteúdos: Maturidade e vida financeira. Habilidades: Reconhecer o 

processo de maturidade em si e nos outros/Lidar de forma positiva com a vida financeira. 

Metodologia: Conversa reflexiva, vídeo, fichas didáticas 

A8A/A8B/A8C/A8D/A9A/A9B/A9C/A9D 

Aula 15 e 16 - Conteúdo: Controlar a impulsividade, a inconstância e a irritabilidade. 

A8A/A8B/A8C/A8D/A9A/A9B/A9C/A9D 

Valores e atitudes: Conhecer os valores compromisso e generosidade. Metodologia: 

conversa reflexiva, dinâmica, material impresso. 

A8A/A8B/A8C/A8D/A9A/A9B/A9C/A9D 

Aula 17 e 18 – Conteúdo: Valores e atitudes: Ter compromisso e praticar a generosidade/ 

Relacionar os valores com ações práticas do dia a dia. 

A8A/A8B/A8C/A8D/A9A/A9B/A9C/A9D 

Aula 18 e 19 – Conteúdo: Famílias inteligentes financeiramente. Habilidades: Aprender 

a consumir. Metodologia: Conversa reflexiva, vídeo, material 

impresso.A8A/A8B/A8C/A8D/A9A/A9B/A9C/A9D  

Aula 20 e 21 – Conteúdo: Famílias inteligentes financeiramente - Entender hábitos 

saudáveis e não saudáveis da vida financeira. Habilidades: Ter maturidade financeira. 

Valores e atitudes: Relacionar os valores com ações práticas do dia a dia. Metodologia: 

Conversa reflexiva, material impresso. A8A/A8B/A8C/A8D/A9A/A9B/A9C/A9D 

4º Bimestre 8 e 9 º ano –  

Aula 22 e 23 – Conteúdo: Compartilhando soluções de educação financeira - Conhecer 

e compartilhar soluções de educação financeira. Ser criativo. Habilidades: Ser criativo. 

Metodologia: Conversa reflexiva/vídeos; 



Aula 25 e 24 – Conteúdo: Valores e atitudes. Habilidades:  Aprender sobre os valores 

gratidão e partilhar. Metodologia: Roda de conversa, dinâmica; 

Aula 26 e 27 – Conteúdo: Valores e atitudes Ser grato e partilhar. Habilidades: 

Relacionar esses valores com ações práticas do dia a dia. Metodologia: Roda de 

conversa, vídeo. 

Aula 28 e 29 - Conteúdo: Identificar situações em que é possível praticar valores e como 

isso impacta no meio onde vive. Habilidades: Ser grato e partilhar. Metodologia: 

 

Das oficinas relacionadas as disciplinas – Empreendedorismo II  

EMPREENDER de acordo com a Bacharel em Administração Amanda Quixaba Em 

breve entrevista - ‘Empreender é você trabalhar, pôr em prática algo de uma forma 

diferente, por exemplo não vender roupas, mas vender roupas que tenham a minha marca 

ou vou vender “dindin” isso não é empreender, empreender seria vender com sabores e 

ingredientes diferenciados -  “dindin” mais caro porque é “goumet” 

“Qualquer criança pode empreender, uma criança pode aprender a fazer um biscoito 

muito diferente, porque criança é muito criativa – empreender vem de uma mente criativa 

que pega o que existe e vende por um preço maior porque é diferente.”  

“Não tem como empreender em você mesmo. Empreender vem de empresa e de uma 

ideia nova, geralmente quando você empreende é para construir algo para os outros 

porque o administrador geralmente ele serve, ele não trabalha para ele mesmo, geralmente 

empreende - se para os outros.”  

“Tem áreas de marketing pessoal que a pessoa investe nela mesma, no empreendedorismo 

não tem como. Existe o empreendedorismo social que você ajuda na sociedade que é o  

empreendedorismo sustentável. Por exemplo, se você chegou em um lugar e tem um 

canteiro, aquilo é um canteiro apenas, agora, se você transformou aquele canteiro em uma 

horta, você está fazendo empreendedorismo social, porque você deu um novo conceito 

para aquele canteiro. A coisa mais simples é o empreendedorismo. Outro exemplo, na 

escola, as garrafas pet são jogadas todas as garrafas pets juntas, mas quando se prepara 

uma lixeira só para garrafas pets, estamos empreendendo.”  

“ Mas o verdadeiro conceito do empreender é  que aquilo que você se faz, você vende, se 

ele for social – você doa. Se fizer uma horta e doar todos os produtos para um grupo social 

na comunidade é empreendedorismo social. No empreendedorismo, da ideia tem que sair 

um resultado, um produto, que ou você vai vender ou você vai doar. Empreender é 

“vender”  um produto  melhorado.” 

Empreendendo 

Que ideia vamos  “vender”? Venderemos um livreto de receitas para 8º ano e  Manual 

para o 9º ano  de como trilhar o caminho para conquista de uma profissão – quais os 



“ingredientes” necessários para ser um médico, um advogado, um policial, um professor, 

um veterinário, fotografo, atriz , um professor, um empreendedor e  etc. 

Exemplo – 8º ano - Ingrediente número 1 – comece com... 2- acrescente... daí vai-se 

acrescentando as informações necessárias até que chegue a um ponto final. Dessa ideia 

devem surgir   vários “livretos” de receitas de como iniciar a profissão que desejamos. Os 

ingredientes da “Receita serão listados e acrescentados de acordo com a profissão que o 

grupo escolheu – os grupos serão formados nas turmas de acordo com as profissões que 

o colega escolheu. O objetivo é que o aluno conheça diversas profissões e principalmente 

que experimentem na prática -  a pesquisa, a reflexão e a escrita de acordo com a norma 

padrão – ideias para alunos do Ensino Fundamental que desejam escolher uma profissão 

para o futuro.  

O grupo 2 – Manual 9º ano – A atividade segue as orientações iniciais do 8º porém o 

gênero textual muda. No 9º ano, podemos trabalhar – Manual – e a produção desse 

material pode ser dividida em grupos afins e compartilhadas de forma empreendedora 

entre os colegas que partilham dos mesmos interesses.  A produção proposta deve 

acrescentar ao Manual – o que o aluno precisa para se tornar um profissional de uma 

determinada área profissional. Um aluno ou grupo faz o manual do grupo oposto, e na 

Feira de Empreendedorismo compra-se o manual de interesse, ou seja, um grupo 

produziu o material para que outro grupo “compre”. Todos ganham, quando todos 

pesquisam, todos conhecem, todos escrevem e compartilham ideias. “O empreendedor 

geralmente é uma pessoa bem simples, percebe uma necessidade e aprimora.”  

“Na vida - colocando assim de forma poética, todos nós somos empreendedores, porque 

quando vamos a uma entrevista de emprego, vendemos a nós mesmos. Mostramos como 

nós somos bons, como podemos ajudar, vendemos a nossa imagem e habilidades. Na 

internet, no instagram, todos nós somos empreendedores da nossa imagem, nós temos 

que vender o melhor de nós, o que aquela imagem transmite ao outro, é praticamente 

vender seu peixe, mas o empreendedor não diz : peixe, ele diz:  fish. O salão de barbeiros 

não é barber shop, o salão de beleza feminino agora é delivery, isso é empreender.  

 

EMPREENDENDORISMO - 

Empreender é pôr em prática algo que existe de uma forma diferente. 

8º e 9º Ano – Produção de “livretos” - manuais relativos à escolha profissional  

MANUAL – COMO ESTUDAR PARA SER  MÉDICO NO FUTURO. (grupo 1) 

pesquisa e criação.  

MANUAL – COMO ESTUDAR PARA SER  ADVOGADO NO FUTURO. (grupo 2) 

pesquisa e criação). 



MANUAL – COMO ESTUDAR PARA SER  POLICIAL NO FUTURO. (grupo 3) 

pesquisa e criação). 

MANUAL – COMO ESTUDAR PARA SER FOTOGRAFO NO FUTURO. (grupo 4) 

pesquisa e criação). 

MANUAL  - COMO ESTUDAR PARA SER  VETERINÁRIO NO FUTURO. (grupo 

5) pesquisa e criação). 

MANUAL  - COMO ESTUDAR PARA SER ATRIZ NO FUTURO. (grupo 6) pesquisa 

e criação). 

Feira de empreendedorismos: “Tempestade de ideias “– (como vamos “vender” os 

livretos – produto da nossa atividade empreendedora)?  

“Empresários”: (Alunos que vão se disponibilizar para essa atividade) 

Espaço: (escolher) 

Convidados: A comunidade escolar. 

 

Referências: BRASIL, 
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1. IDENTIFICAÇÃO:   

Adriana dos Santos Nogueira   

Componente Curricular:  TEATRO-DANÇA  

Nome do Projeto : ‘FELICIDADE EM CENA 

PERÍODO: Vespertino 

Carga Horária: 31 h 

Local: CEF 15 do Gama 

 Ano:  2022.  

Modalidade de Ensino: Educação em Tempo Integral (PROETI) 

Coordenador(a): Gilberto Alves Araujo 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

  O Programa Educação  em Tempo Integral  no CF 15)  Gama. Tendo como  meta  

ampliar  e ofertar vagas no (PROET)  com jornada de 10 horas aulas semanais de 

segunda à  sexta nos turnos matutino e vespertino. Contando também com a atuação 

uma equipe de professores formados e especializados  nas diversas áreas  de 

conhecimento  das disciplinas  de Arte e suas linguagens o teatro, a dança, a música 

e artes visuais, entre outros  a tecnologia, o empreendedorismo, o ensino de ciências, 

de português, da matemática,  educação patrimonial,  educação  física etc  dialogam 

entre  si através interdisciplinaridade. Ressaltamos importância desses componentes  

curriculares em consonância  com a LDBEN  9.394/96, de acordo com a 

determinação do governo do Distrito Federal  ( Portaria n° 12 /09/ de 2021) sobre o 

retorno das aulas presenciais em todas as unidades escolares públicas. Isto engloba 

os processos educativos e formativos de suma importância  para a vida estudantil 

que passa a maior parte do seu tempo na escola onde se completa como  pessoa  

tanto na vida familiar quanto na  convivência humana  considerando o ser  individual 

e o ser coletivo. 

3. PROBLEMATIZAÇÃO  

     As turmas de  ( 8° e 9°) anos do CF 15 durante  e aulas práticas de teatro  e dança. 

À luz dos os Parâmetros Curriculares Nacionais ( PCNS ) de Arte, torna-se  um tanto 

desafiador não apenas para o professor,  mas  também para a turma envolvida no 

processo criação teatro-dança, oficinas, jogos teatrais, e de integração  para a 

formação  do ser artístico e sensível. Daí, a importância, do envolvimento e do espírito 

de colaboração para alcançarmos os objetivos da aprendizagem  no laboratório de  

teatro da escola,  no  individual  e  coletivo. É  por meio do fazer artístico que o 

estudante descobre  as possibilidades e as limitações das linguagens expressivas, 

de seus diferentes materiais e instrumentos. na criação visual, na criação associadas 



 

 

às  imagens pode também colaborar para a construção de maiores forças 

expressivas.   

4. APRESENTAÇÃO  

Por um lado,  a  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB – (9.394/96) , 

prevê no seu artigo 1º ,  que “ A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa,  nos movimentos sociais e organizações  da sociedade civil e nas 

manifestações  culturais.” Portanto, o projeto pedagógico ora apresentado, tem como 

foco o atendimento das turmas matriculadas no PROETI – Programa de Educação  

de Tempo Integral de ( 8° e 9º) anos que fizeram a sua escolha para as oficinas de 

Teatro-dança. Cujas aulas presenciais e praticas de teatro / dança no turno vespertino 

no laboratório de teatro. Por outro lado,  sobre a importância do teatro na escola e a 

sua valorização positiva, encontramos  nos Parâmetros Curriculares nacionais  

(BRASIL, 1997), como forma de favorecer  a capacidade de expressão,  aquisição de 

conhecimento cultural  e apreciação estética. Esperamos que a turma descubra e 

experimente a “Felicidade em Cena”.  

5. TEMA GERADOR  

O Teatro e a dança como meio de   comunicação e  criação , forma de apreciação e  

apresentação à luz dos Parâmetros Curriculares Nacionais:  “ O Ato de dramatizar 

está contido em cada um.”  E ainda favorece os jovens e adultos possibilidades de 

compartilhar descobertas, idéias, sentimentos,  atitudes,  ao permitir a observação  

de diversos pontos de vista,  estabelecendo a relação co indivíduo com o coletivo e 

desenvolvendo a socialização.  

Desta forma, explicamos a necessidade do teatro na es cola como  “lugar de onde se 

vê  o outro”.  Este é  o verdadeiro  sentido  da palavra teatro atribuído pelos gregos.  

 No pensamento  de SPOLIN, “O mundo  fornece o material  para o teatro  e o 

crescimento artístico  desenvolve - se par e  passo  com o nosso  reconhecimento  e  

percepção do mundo e de nós mesmos dentro  dele. “ ( SPOLIN, 2010, P. 13)    

 

6. METODOLOGIA 

     A Proposta  triangular de  Barbosa (1991), se faz  e entende articulando três  eixos 

a saber: fruir, contextualizar  e  produzir arte.   Enquanto à metodologia  baseada em 

Rudolf Van Laban  o pai da dança-teatro.  

    “A experiência do teatro na escola amplia a capacidade de dialogar, a negociação, 

a tolerância, a convivência com a ambiguidade. No processo da construção dessa 

linguagem,  o jovem estabelece com os seus pares  uma relação de trabalho  

combinando sua imaginação criadora com z prática e a consciência na observação 

de regras. O teatro como diálogo entre palco e plateia pode se tornar um dos 



 

 

parâmetros de orientação educacional nas aulas de teatro, para tanto, deverá 

integrar-se aos objetivos, conteúdos,  métodos e avaliação da área.”  PCNS /Arte 

(BRASIL, 1998, p. 88.) 

 

7. OBJETIVOS GERAIS DO  TEATRO  

 

• Compreender O teatro nas suas dimensões artística,  estética, histórica, social e 

antropológica; 

•  Estabelecer relação de respeito,  compromisso e reciprocidade com o próprio 

trabalho e com o trabalho de colegas na atividade teatral na escola; 

• Acompanhar,  refletir,  relacionar e registrar a produção teatral construída na 

escola. 

 

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DANÇA  

 

• Construir uma relação  de cooperação, respeito, diálogo e valorização  das 

diversas escolhas e possibilidades de interpretação e de criação  

em dança  que ocorre em sala de aula e na sociedade; 

• Aperfeiçoar  a capacidade de discriminação verbal, visual e cinestesia de 

preparo corporal adequado em relação às  danças criadas , interpretadas  

e assistidas  

• Situar e  compreender as relações entre corpo,  dança e  sociedade,  

principalmente no que diz  respeito ao diálogo entre a tradução  e a  sociedade 

contemporânea; 

 

9. PLANO DE AÇÃO 

    Colocar em prática  a metodologia triangular construída por três  eixos segundo  

Barbosa (1991, p.10)  dando  aulas práticas  na Sala ou Laboratório de teatro, da 

escola CF 15  onde a turma fará  leituras de imagem ou fruição, a contextualização 

ou a história e o fazer ou a produção artístico (a). Ou seja,  para que as linguagens 

artísticas “Teatro” e “Dança” sejam compreendidas como criação agregadas de 

cultura e ideologias políticas,  econômicas e sociais  do contexto onde estão  

inseridas, é de fundamental o acompanhamento e a mediação das práticas corporais 

no Laboratório de Teatro. O fazer artístico, segundo Plácido, ( 2007. p. 40): Está 

calçado no processo  de criação encarado como interpretação e representação 

pessoal.  



 

 

     E  ainda a interpretação  e a representação a partir daquilo que foi visto,  pensado, 

analisado e  conhecido.  No mesmo tempo em  que há o estímulo sobre o pensar    

 

 

10.  CRONOGRAMA  

 

1° BIMESTRE   

 

“AS LINGUAGENS DA ARTE DANÇA-TEATRO E PROCESSO  DE CRIAÇÃO”  

 

 OBJETIVOS  METODOLOGIA  RECURSOS  

PEDAGOGICOS  

AVALIAÇÃO  

Experimentar 

movimentos 

usando próprio 

corpo .  

Compreender  o 

processo de 

criação  

com os elementos 

 e recursos da 

linguagem dança-

teatro 

gesticulando, 

Explorando o 

níveis: alto, médio  

e baixo no 

laboratório de 

teatro.  

Molejar: pequenas 

flexões das pernas e 

de tronco voltado para 

o chão; 

Saltitar: pequeno 

salto com rápido 

afastamento do solo e 

tronco voltado para 

cima; 

Andar: deslocamento 

com transferência do 

peso do corpo de um 

pé para outro. 
Posição 

Fetal: partindo de 

vários planos do 

corpo, voltando para a 

posição inicial. 

Tinha para pintar 

o rosto  

Maquiagem  

 

Fantoches 

Flanelografo 

 

COLA QUENTE 

 (Com Pistola ) 

Participação  

Envolvimento 

Interesse  

 

Participação em 

improvisações,  

buscando ocupar 

espaços diversi – 

ficados,  

Acento: determina o 

tempo das notas 

musicais, para cada 

acento um movimento 

ou vários movimentos. 

FITA  CREPE 

TECIDO  DE  XITA 

PAPEL PARDO 

EVA  

TESOURINHA 

 

 Colaboração  

Saber usar 

técnicas de 

improvisações  

Trabalho coletivo 



 

 

considerando-se o 

trabalho de 

criação de papéis 

sociais e gêneros 

(masculino e femi  

nino) e da ação  

dramática.  

 

 

 

 

 

 

 

Pulso: andamento da 

música, como o pulso 

cardíaco. 

A consciência da ação 

leva a intencionalidade 

do movimento; 

O conhecimento do 

corpo requer o 

conhecer musical dos 

elementos do 

andamento (ritmo) e 

do tempo do 

movimento; 

Para criar e improvisar 

é necessário ter um 

vocabulário corporal; 
O movimento tem que 

ser entendido pela 

pessoa que dança, 

que é diferente do 

bailarino e do 

dançarino.Nível 

expressivo  

relativo à  

descoberta de 

novas formas  de  

expressar  

sentimentos,  

emoções, e 

potenciais internos 

de comunicação 

com o ambiente.  

BAMBOLÊ 

ELASTICO 

Caixinha  de 

música (som.  

Roupas    

quadrilha  

E 

Chapéu de palha 

Trabalho 

individual  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2°  BIMESTRE  

 

“  TEATRO COMO COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL” 

 

OBJETIVOS   METODOLOGIA  RECURSOS  AVALIAÇÃO  

Reconhecimento e 
utilização das ca - 
paridades de 
Expressar e criar 
significados no 
plano-sensorio cor 
poral.  
 

Jogos teatrais e 

de interação 

individual e 

coletiva  

Construir linha do 

tempo relacionada 

à  linguagem 

teatral 

Meias coloridas 

Microfone 

 

Apresentação  

Criação  

Respeito  

Aceitação  

 

Experimentação 

de construção,  

roteiros/ cenas 

que contenham 

enredo/ história /  

Conflito dramáti – 

co, personagens/ 

diálogo, local e a- 

ção  dramática de 

fiinidos.  

Observação  de 

uma sequência 

de imagens  para 

a elaboração de  

pequenos textos 

cênicos e para 

a  para a criação 

de  personagens 

de uma mini- 

peça.  

 Comprometimento 

Responsabilidade 

Solidariedade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3° BIMESTRE  

 

“TEATRO COMO APRECIAÇÃO ”   

 

OBJETIVOS  METODOLOGIA  RECURSOS  AVALIAÇÃO  

Reconhecimento 

e identificação 

da  

interdependencia  

dos  diversos 

ele- 

menos que en – 

volvem a produ -

ção de uma 

cena: 

a atuação, a coor 

denação da 

cena, 

o cenário, a ilu  - 

minação, a sono-  

rização  

  

A Criação dos movimentos de uma 

coreografia parte do objetivo da criação 

da Dança. Pode acontecer por meio da 

escolha de um tema (datas festivas 

como Dia das Mães, Páscoa, Aniversário 

da Cidade, etc.), da leitura de 

um texto (Poema, Conto, Histórias 

Infantis, etc.), de 

um sentimento (medo, amor, saudade, 

etc.), de conhecimentos 

interdisciplinares (Matemática/Divisão, 

Português/Dígrafo, 

História/Descobrimento da América). 
Ex.: Nas aulas de Artes – Dança Arte; 

Isopor  

Mala para 

material de 

teatro  

Lenços 

lisos e 

coloridos  

Criatividade 

Participação  

Iniciativa  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4º  BIMESTRE  

 

“TEATRO  COMO PRODUTO HISTÓRICO-CULTURAL“ 

 

OBJETIVOS  METODOLOGIA  RECURSOS  

PEDAGOGICOS  

AVALIAÇÃO  

 

Compreensão do 

teatro como ativi 

dade que favore- 

ce a identificação 

com outras reali- 

dades sociocultu- 

rais.  

Nível produtivo, 

onde é 

aumentada a 

técnica de 

execução e as 

preocupações  

criativas situam-

se nas formas e 

no conteúdo/ 

habilidades 

 

Perucas 

Tecido TNT 

Tecido de pano 

Chapéu 

masculino 

Chapéu  feminino  

Enfeites 

 

Nos jogos 

teatrais  

Nos jogos 

integradores 

Nas oficinas  etc 

Interação e 

reconhecimento 

da diversidade 

(cultural,  diferen- 

tes crenças,  dife- 

rentes hábitos, di 

ferentes narrati -  

vas, diferentes (vi 

sualidades)  pre – 

sentes no teatro 

de diferentes cul- 

turas. 

 

Nível Interventivo 

Descoberta de  

novas 

realidades,, 

exigindo 

maleabilidade de 

perspectiva e 

estabelecendo 

novas relações 

entre  diversos 

meios, tanto na 

ciência como na 

arte. 

Retroprojetor 

Som para CD de 

música e pra 

gravar. 

 ÓCULOS 

colorido plástico  

Fitas coloridas 

VANTASIAS DE 

Personages 

diversos 

 

 

 

•  CRITÉRIOS  DE AVALIAÇÁO  

[ ... ]  O  que e como avaliar devem ser questões norteadas, antes de tudo, pelos 

objetivos da disciplina e não  pelo aparecimento  aleatório de “talentos“ individuais. O 

teatro sobre tudo na sala de aula, na contemporaneidade, deve fundamentalmente 



 

 

ser exclusivo  e não discriminatório e excludente ( HARTMANN; FERREIRA,  2010 

p.17)  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Matemática comumente é vista como algo difícil e, por vezes, inalcançável. 

Esta perspectiva pode levar os alunos a questionar sua capacidade, acarretando 

numa baixa autoestima e acentuando as dificuldades de aprendizagem por não 

conseguir relacionar os conceitos matemáticos com situações cotidianas. 

Conforme relatado na Organização Curricular 2022: 3º Ciclo - Anos Finais, a 

pandemia exigiu uma adaptação do planejamento pedagógico, que de certa forma, 

interferiu no processo de ensino-aprendizagem, levando “os estudantes ao 

enfrentamento de dificuldades para aquisição dos conhecimentos de praticamente 

dois anos letivos” (DISTRITO FEDERAL, 2022, p. 6) . Sendo assim, faz-se necessário 

rever os objetivos do currículo a fim de identificar os objetivos indispensáveis aos Anos 

Finais do Ensino Fundamental. 

Com isso, a Organização Curricular de 2022 sugere que os conteúdos da 

disciplina  

“sejam apresentados progressivamente por meio de 

proposições que envolvam a resolução, elaboração e 

reformulação de problemas que fazem parte do contexto de vida 

dos estudantes, que o conhecimento seja fruto de experiências 

provocadas pela escola e que os registros, argumentações e 

sistematizações sejam, antes de tudo, de autoria dos discentes 

como sujeitos de suas próprias aprendizagens” (DISTRITO 

FEDERAL, 2022, p. 43). 

 

Logo, tornar o ensino de Matemática lúdico permite que a abordagem dos 

conceitos e propriedades matemáticas seja mais interessante e prazerosa. Além 

disso, o uso de metodologias ativas estimula a criatividade, o autoconhecimento, a 

autoconfiança, a aquisição de estratégias de análise e de síntese da informação, o 

pensamento crítico, o raciocínio lógico, a iniciativa e a reflexão (GANDULFO et al., 

2010; PARREIRA et al., 2013). 
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1.1. Problematização 

No ensino de Matemática, as dificuldades para as aprendizagens são 

esperadas, no entanto, com a pandemia do coronavírus e as aulas presenciais 

passando a ser remotas, as dificuldades certamente foram acentuadas. Esta situação 

pode ter impactado diretamente no aprendizado subsequente de conceitos que 

dependem de outros vistos anteriormente, desestimulando os alunos, reforçando a 

ideia de que Matemática é chata e difícil, interferindo na abstração dos conteúdos e 

no desempenho nas avaliações. 

 

1.2. Tema Gerador 

O projeto tem como tema gerador “tornar o indivíduo capaz de resolver 

problemas cada vez mais complexos […] a fim de que a Matemática se torne 

significativa e pulsante” (DISTRITO FEDERAL, 2018a, p. 154), além de torná-lo um 

cidadão reflexivo, crítico e autônomo  a partir do acompanhamento dos conteúdos de 

Matemática norteados no replanejamento do Currículo em Movimento e da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

1.3. Justificativa 

Nos anos finais do Ensino Fundamental, espera-se que os alunos desenvolvam 

o senso crítico e a capacidade de abstrair o contexto, apreendendo relações e 

significados, para aplicá-los em outros contextos, compreendam, analisem e avaliem 

da argumentação matemática (BRASIL, 2018, p. 299). 

Observou-se que os alunos do CEF 15 apresentaram principalmente as 

seguintes dificuldades: raciocínio lógico, resolver e interpretar de problemas, resolver 

problemas que envolvam a metade, dobro, triplo e equações do primeiro grau, sistema 

numeração decimal e porcentagem, expressões numéricas,  frações, transformações 

de números fracionários em números decimais, proporcionalidade e regra de três 

simples e/ou composta (DISTRITO FEDERAL, 2021, p 30-37). 

Em relação aos resultados do Saeb de 2019 dos estudantes do DF, identificou-

se como habilidades provavelmente não desenvolvidas localizar um ponto entre outros 

dois fixados; reconhecer a planificação de um cubo; determinar a área de um terreno 

retangular representado em uma malha quadriculada; determinar intervalo de tempo; 

sistema monetário nacional (operações com decimal); escala (ampliação e redução); 
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determinar o resultado da subtração, com recursos à ordem superior (até cinco 

ordens); determinar o resultado da multiplicação de um número natural por um número 

representado na forma decimal ou de até 3ª ordem; determinar o resultado da divisão 

de números naturais, com resto; resolver problemas envolvendo a análise do algoritmo 

da adição de dois números naturais; resolver problemas que envolvam a metade e o 

triplo de números naturais; localizar um número natural, decimal, fracionário em uma 

reta numérica graduada; reconhecer o valor posicional, ordem e decomposição do 

algarismo localizado na 4ª ordem de um número natural; reconhecer uma fração como 

representação da relação parte-todo; reconhecer diferentes polígonos; reconhecer 

medida de área, determinar porcentagens simples; interpretar dados de uma tabela 

simples e gráficos (BRASIL, 2020, p. 115). 

Portanto, a fim de atender as necessidades e sanar as dificuldades enfrentadas 

pelos alunos, o trabalho pedagógico de acompanhamento em Matemática deve 

 

“promover uma educação multidimensional pautada na 

realização de atividades interdisciplinares e transversais. As 

aprendizagens supõem novos arranjos educativos que devem 

ser definidos considerando-se os interesses, as necessidades e 

as possibilidades dos diversos sujeitos envolvidos” (DISTRITO 

FEDERAL, 2018b, p. 38). 

 

1.4. Objetivo Geral 

Acompanhar o desenvolvimento pedagógico a partir de resolução de 

problemas, jogos, brincadeiras, desafios, atividades de investigação, modelagem 

matemática, uso de novas tecnologias e uso da história de matemática. 

 

1.4.1. Objetivos específicos 

● Conduzir aulas de reforço, retomando e revisando conteúdos indicados pelo 

professor regente; 

● Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de 

produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e atuar no mundo (BRASIL, 2018, p. 267); 

● Estimular o compartilhamento de dúvidas e resolução de exercícios; 

● Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais 



6 
 

disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras 

áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados (BRASIL, 2018, p. 

267); 

● Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no 

planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a 

questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar 

aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, 

respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles (BRASIL, 

2018, p. 267); 

● Contribuir para o bom desempenho dos alunos nas principais avaliações, por 

exemplo, SIPAE/DF, SAEB e OBMEP. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Método 

As aulas semanais serão divididas da seguinte forma: 

✔ Aulas de revisão: acompanhamento e identificação das dificuldades dos alunos 

a partir de resolução de problemas, incluindo questões da SIPAE/DF, SAEB e 

OBMEP, que envolvam raciocínio lógico e contextualização e demais 

problemas indicados pelos professores regentes; 

✔ Aulas lúdicas: oficinas, aulas com jogos e brincadeiras, uso de tecnologias e 

sequência didática.  

 

Com a finalidade de promover o estudante como protagonista da sua 

aprendizagem serão utilizadas metodologias ativas, como fomentar debates e 

discussões em grupo de problemas, inclusão de jogos e brincadeiras. 

 

2.2. Plano de ação 

 O acompanhamento pedagógico de Matemática voltado para aulas de reforço 

terá como foco as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes e dar-se-á em 

parceria com os professores da base comum, que sinalizarão os conteúdos que 

necessitam de mais atenção. Nestas aulas, focaremos na resolução de problemas e 

desafios, além disso, faremos grupos de estudos com atividades distintas para que 
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em seguida possam trocá-las, dialogar e expor suas dificuldades/aprendizados. 

Paralelo a isso, estas aulas serão intercaladas com aulas lúdicas, que tem 

como objetivo tornar o aprendizado de Matemática mais divertido. A ideia é que nestas 

aulas sejam utilizados materiais manipuláveis, brincadeiras e jogos de raciocínio 

lógico e tecnologias. 

 

2.3. Recursos pedagógicos 

 

Materiais Recursos / Espaços físicos 

Palito de dente 

Pacote de Jujuba 

Guardanapo 

Canudos coloridos 

Régua 

Transferidor 

Malha quadriculada 

Cartolina e papel cartão 

Revistas / Jornais 

Cola   

Tesoura 

Tinta e pincel  

Caneta hidrocor  

EVA 

Papelão 

Papel Contact 

Dados 

Projetor 

Sala de informática 

Impressão de material didático 

 

Jogos 

Xadrez 

Baralho 

Dominó 

 

2.4. Avaliação 

Será utilizada a avaliação contínua formativa visando os seguintes critérios: 

perfil da turma e individual, entrega das atividades, participação das aulas presenciais 

e projetos da escola. 
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3. CRONOGRAMA 

As atividades a serem desenvolvidas nas aulas lúdicas são: 

 

6º ano 

 

1º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Números 

Operações de adição e subtração Situações-problema (OBMEP, 

SAEB e SIPAE/DF) 

Jogo e brincadeiras de raciocínio 

lógico: 

- Quadrado mágico 

- Jogo da velha (operações) 

- Dominó (operações) 

Operações de multiplicação 

Operações de divisão 

Representação do número natural em uma 

reta numérica graduada 

Álgebra 
Igualdade matemática e sua 

representação simbólica 

 

 

2º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Números 

Operações de adição e subtração frações Situações-problema (OBMEP, 

SAEB e SIPAE/DF) 

Jogos de raciocínio lógico: 

- Dominó das frações 

- Memória das frações 

- Trilha das frações 

- Jogo da velha das frações 

Operações de multiplicação de frações 

Operações de divisão de frações 

Representação do número fracionário em 

uma reta numérica graduada 

Geometria 

Ponto, reta e plano Brincadeira ponto, reta e plano 

Plano cartesiano 

Situações-problema (OBMEP, 

SAEB e SIPAE/DF) 

Batalha naval 

Polígonos 
Oficina (canudos) 

Tangram 

Sólidos Geométricos 
Oficina (palitos e jujuba) 

Planificação dos sólidos 
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3º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Números 

Operações de adição e subtração 

números decimais Situações-problema (OBMEP, SAEB 

e SIPAE/DF) 

Jogos de raciocínio lógico: 

- Banco imobiliário 

- Labirinto dos decimais 

- Corrida decimal 

Operações de multiplicação de 

números decimais 

Operações de divisão de números 

decimais 

Sistema Monetário Nacional 

Porcentagem 

Grandezas e 

Medidas 

Significado de medir Oficina 

Comprimento, Perímetro e Área 
Situações-problema (OBMEP, SAEB 

e SIPAE/DF) 

Oficinas (ex. malha quadriculada) 

Capacidade e Volume 

Medida de tempo 

Medida de ângulo 

 

 

4º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Grandezas e 

Medidas 

Plantas baixas e vistas 

aéreas 

Uso de aplicativos 

Situações-problema (OBMEP, SAEB e 

SIPAE/DF) 

 

Probabilidade 

Espaço amostral Situações-problema (OBMEP, SAEB e 

SIPAE/DF) 

Jogos de probabilidade e cartas 

Xadrez 

Cálculo de probabilidade 

Experimentos sucessivos 

Estatística 

Tabelas e gráficos 

(interpretação) 

Oficina (coleta de dados) 

Atividade investigativa 

Laboratório de informática (planilhas 

eletrônicas) 
Coleta de dados 
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7º ano 

 

1º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Números 

Operações números naturais, frações, 

números decimais 
Situações-problema (OBMEP, SAEB 

e SIPAE/DF) 

Jogos de raciocínio lógico 

- Dominó (operações) 

- Jogos da velha (operações) 

- Feche a caixa (operações) 

Representação em uma reta numérica 

graduada 

Múltiplos e divisores de um número 

natural 

Mínimo Múltiplo Comum 

Máximo Divisor Comum 

Porcentagem 

 

 

2º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Números 

Números inteiros 
Situações-problema (OBMEP, 

SAEB e SIPAE/DF) 

Jogos e brincadeiras de raciocínio 

lógico 

Desafios 

Representação algébrica e geométrica 

Números opostos, módulo, 

comparações e simetria 

Adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e raiz quadrada 

Álgebra Variável e incógnita 

Brincadeiras de raciocínio lógico 

Situações-problema (OBMEP, 

SAEB e SIPAE/DF) 

Geometria 

Transformações geométricas no plano 

cartesiano 

Oficinas:  

- papel quadriculado 

- canudos 

Tecnologia - Geogebra (projetor) 

Situações-problema (OBMEP, 

SAEB e SIPAE/DF) 

Ângulos 
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3º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Álgebra 

Razão e proporção Situações-problema (OBMEP, SAEB e 

SIPAE/DF) 

Oficina (calculando a luz, água) 

 

Equações polinomiais de 1º 

grau 

Geometria 

Circunferência Situações-problema (OBMEP, SAEB e 

SIPAE/DF) 

Jogos de raciocínio lógico 

Oficina (canudos) 

Poliminós 

Triângulo 

Polígonos regulares 

Grandezas e 

Medidas 

Área Situações-problema (OBMEP, SAEB e 

SIPAE/DF) 

Oficinas (ex. malha quadriculada e triangular) 

Poliminós 

Experimento volume paralelepípedos 

Volume de paralelepípedo 

 

 

4º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Probabilidade 

Espaço amostral Jogos de probabilidade e cartas 

Situações-problema (OBMEP, SAEB e 

SIPAE/DF) 

Xadrez 

Cálculo de probabilidade 

(frequências) 

Estatística 

Média aritmética e 

amplitude Oficina (coleta de dados) 

Atividade investigativa 

Laboratório de informática (planilhas 

eletrônicas) 

Amostra x Censo 

Tabelas e gráficos 

(interpretação) 

Coleta de dados 
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8º ano 

 

1º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Números 

Potenciação e radiciação  

Situações-problema (OBMEP, 

SAEB e SIPAE/DF) 

 

Jogos Xadrez  

 

Propriedades   

Notação Científica 

Raises exatas e aproximadas 

Álgebra 
Definição, identificação e representação 

algébrica e geométrica 

 

 

Situações-problema (OBMEP, SAEB e SIPAE/DF) 

Batalha naval 2º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Números 

Dízimas periódicas e fração geratriz 
Situações-problema (OBMEP, 

SAEB e SIPAE/DF) 

 

Jogos Xadrez  

 

Porcentagem e fração geratriz  

Geometria 

Classificação e construção  

Ângulos opostos pelo vértice, ângulos 

adjacentes, ângulos consecutivos 
Situações-problema (OBMEP, 

SAEB e SIPAE/DF) 

Jogos Xadrez  

 

Ângulos opostos pelo vértice, ângulos 

adjacentes, ângulos consecutivos 

Ângulos opostos pelo vértice, ângulos 

adjacentes, ângulos consecutivos 
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3º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Números 

Equações do primeiro grau  
Situações-problema (OBMEP, SAEB 

e SIPAE/DF) 

 Problematização em equações do 

primeiro grau.  

Noções de 

estatística  

Gráficos de barras, colunas, linhas ou 

setores e seus elementos constitutivos 

e adequação para determinado 

conjunto de dados 

Oficina 

Organização dos dados de uma 

variável contínua em classes Situações-problema (OBMEP, SAEB 

e SIPAE/DF) 

Oficinas 

Medidas de tendência central  

Medidas de tendência central  

Média, mediana e moda  

 

 

4º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Geometria  

Figuras planas  

Uso de aplicativos 

Situações-problema (OBMEP, SAEB e 

SIPAE/DF) 

 

Composição e decomposiçã Situações-problema (OBMEP, SAEB e 

SIPAE/DF) 

Jogos de probabilidade e cartas 

Xadrez 

Áreas de figuras plana 

Áreas da circunferencia.  

Geometria  

Figuras espaciais  Oficina (coleta de dados) 

Atividade investigativa 

Laboratório de informática (planilhas 

eletrônicas) 

Area e volume de cilindros 

reto.  
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9º ano 

 

1º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Números 

Potenciação e radiciação 

Situações-problema (OBMEP, SAEB 

e SIPAE/DF) 

 

Jogos Xadrez  

 

Definição, identificação e representação 

algébrica e geométrica 

História do número pi 

Numeros reais  

 

 

2º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Números 

Conjuntos numericos   Situações-problema (OBMEP, 

SAEB e SIPAE/DF) 

 

Jogos Xadrez  

Conjuntos dos numeros Naturais, Interios, 

Racionais, Irracionais e Reais  

Álgebra Equação do segundo grau.  

Brincadeiras de raciocínio lógico 

Situações-problema (OBMEP, 

SAEB e SIPAE/DF) 

Geometria 

Teorema de pitágoras  Oficinas:  

- papel quadriculado 

- canudos 

Tecnologia - Geogebra (projetor) 

Situações-problema (OBMEP, 

SAEB e SIPAE/DF) 

Geometria em um triangulo retango e 

geometria em um triangulo qualquer  
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3º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Álgebra 

Razão e proporção Situações-problema (OBMEP, SAEB e 

SIPAE/DF) 

Oficina (calculando a luz, água) 

 

Equações polinomiais de 1º 

grau 

Geometria Torema de Tales  

Situações-problema (OBMEP, SAEB e 

SIPAE/DF) 

Jogos de raciocínio lógico 

Oficina (canudos) 

Poliminós 

Geometria  

Reta e Angulos  Situações-problema (OBMEP, SAEB e 

SIPAE/DF) 

Oficinas (ex. malha quadriculada e triangular) 

Poliminós 

Experimento volume paralelepípedos 

Semelhança de triangulos  

 

 

4º Bimestre 

Bloco de 

conteúdo 
Objetivos Metodologia 

Algebra   

Funções e teoria de 

funções  

Jogos de probabilidade e cartas 

Situações-problema (OBMEP, SAEB e 

SIPAE/DF) 

Xadrez 

Função afim e função 

quadratica  

Estatística 

Probabilidade  Oficina (coleta de dados) 

Atividade investigativa 

Laboratório de informática (planilhas 

eletrônicas) 

Probabilidade condicional  

Estatística descritiva  

Estatística inferencial  
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Problematização 

Diversos são os desafios que a população mundial enfrenta devido ao 

vírus Sars-cov-2 (Covid-19), sendo eles problemas financeiros, econômicos, 

sociais, saúde, dentre outros. 

Em um contexto mais específico, percebe-se que o tempo afastado do 

ambiente físico da escola trouxe grandes danos ao estudante, como danos na 

fala, na coordenação motora, seja fina ou grossa, na cognição e na socialização. 

Como forma de diminuir os prejuízos sofridos, o esporte se faz presente 

na escola com o objetivo de impulsionar as vivências entre os estudantes, 

melhorando a qualidade motora, cognitiva e afetiva, buscando melhorar a 

autoestima e a felicidade 

Ademais, a prática esportiva abre portas para o debate de diversos 

assuntos, como alimentação saudável que implica na prevenção e tratamento de 

doenças, como obesidade, diabetes, hipertensão, câncer e as implicações do 

vírus Sars-cov-2 (Covid-19).  

Tema Gerador 

O esporte possui diversas vertentes e acarreta enormes vivências por 

meio comunidade escolar. 

 Segundo Bracht (1992), há uma diferença entre esporte na escola e 

esporte da escola.  

O esporte na escola é trazer o rendimento típico de competições para 

dentro da escola, sem levar em consideração as particularidades de cada aluno. 

Por outro lado, o esporte da escola, segundo Filho et al (2009), não busca 

dar destaque ao mais habilidoso, mas sim a participação de todos, resgatando 

os valores coletivos, como solidariedade e respeito. 

A intenção do projeto é trazer para este ambiente as experiências 

esportivas que os alunos vivenciam no âmbito externo ao da escola, 



sistematizando e propiciando a interação entre o esporte de rendimento e o 

esporte escolar. 

Por meio dessa interação, busca-se favorecer o desenvolvimento pessoal 

e social através do esporte. 

Justificativa 

De acordo com Art. 59 da Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 (ECA): 

Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e 

facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações 

culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. 

O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento 

educacional, social e de saúde do ser humano. E como objetivos nossos alunos 

encontrarão no esporte incentivo a essas conquistas aliadas a sentimento de 

cooperação e amizade. 

Uma prática orientada de esportes é fundamental para o crescimento, 

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, associada a melhoria da saúde 

e qualidade de vida. O esporte contribui para a formação dos aspectos afetivos 

e cognitivos, estimulando os relacionamentos sociais. 

Por fim, a educação física escolar possui papel importante na construção 

e consolidação de bons hábitos, visando uma formação completa enquanto ser 

humano em busca da felicidade, entendendo ser necessário a adoção de estilos 

de vida saudáveis como um direito social, independente de origem 

socioeconômica, étnica e moral. 

Objetivo do projeto  

Mostrar a importância da Educação Física Escolar, ampliando o senso 

crítico sobre aspecto de saúde, história e regras de alguns esportes, 

conhecimento corporal e hábitos saudáveis, a fim de que tenham consciência da 

importância da prática regular de atividade física para a manutenção da sua 

saúde e longevidade e da importância de uma alimentação equilibrada para uma 

boa qualidade de vida com o intuito de torná-los gestores de suas práticas 

voltadas à saúde. 



Metodologia 

Tendo em vista a situação vivida mundialmente com a pandemia do vírus 

Covid-19, diversos alunos foram prejudicados com as medidas de restrições. 

Tais medidas, embora necessárias, influenciaram negativamente no 

desenvolvimento social, cognitivo e motor dos estudantes. 

Por meio de atividades lúdicas, como jogos de rua selecionados pelos 

alunos, visa-se promover exercícios de condicionamento físico e alongamentos, 

melhorando a qualidade da saúde física e mental em busca da felicidade. 

Além de disso, por meio dos esportes coletivos, como futsal e queimada, 

os estudantes terão oportunidades únicas para socializar e descobrir habilidades 

não trabalhadas no cotidiano, que propiciarão oportunidades de vida. Ademais, 

utilizar-se-á de rodas de conversa para tratar sobre os fundamentos táticos dos 

esportes aplicados. 

Por fim, através de palestras por profissionais da área da saúde 

(nutricionistas, fisioterapeutas, personal trainers, dentista) ministradas por 

convidados, promover a conscientização sobre a importância para a sociedade 

de se manter ativo no decorrer das várias fases da vida.  

Plano de ação 

● Jogos de rua (bete, bandeirinha, pique-pega, etc.) 

● Estudos sobre os fundamentos do esporte (futsal e 

queimada) 

● Exercícios e condicionamento físico 

● Alongamento e volta a calma 

● Palestras 

● Rodas de conversa 

● Vídeo 

Recursos pedagógicos 

● 50 Cones 

● 15 Bolas de tênis 



● Bastões / Tacos recicláveis   

● Garrafas pet 

● 15 Bolas de futsal 

● 15 Bolas de vôlei 

● 15 Bolas de basquete  

● 15 Bolas de handball 

● Retroprojetor  

● Caixa de som 

● 50 Colchonetes 

● 100 Bambolês 

● 10 Escadas de agilidade  

● 50 Cordas de pular 

● 200 Coletes 

● 50 Steps 

● 10 Dominós  

● 10 Tabuleiros de Xadrez 

● 20 Raquetes para ping pong 

● 100 Bolas de ping pong 

● 5 Redes para ping pong 

Cronograma 

1° Bimestre (14/02/2022 – 29/04/2022) 

– Anos: 6° ao 9° 

– Atividades:  

 Aperfeiçoamento do condicionamento físico;  

 Registro dos desempenhos iniciais;  

 Abordagem inicial sobre as regras;  

 Flexibilidade;  

 Desenvolvimento motor (Fino – Grosso);  



 Jogos lúdicos envolvendo o esporte escolhido; palestras; rodas de 

conversa. 

2° Bimestre (02/05/2022 – 11/07/2022) 

 – Anos: 6° ao 9° 

– Atividades:  

 Jogos de rua e jogos de tabuleiro;  

 Apanhado sobre os fundamentos do esporte;  

 Aperfeiçoar movimentos do esporte;  

 Palestras;  

 Rodas de conversa. 

3° Bimestre (03/07/2022 – 07/10/2022) 

– Anos: 6° ao 9° 

– Atividades:  

 Ratificar as regras, os fundamentos e as técnicas do esporte 

(futsal/queimada);  

 Promover partidas;  

 Palestras;  

 Roda de conversa. 

4° Bimestre (10/10/2022 – 22/12/2022) 

 – Anos: 6° ao 9° 

 – Atividades:  

 Organização e realização de festival esportivo da turma 

(futsal/queimada);  



 Registro dos desempenhos finais e comparação com os iniciais; 

 Palestras;  

 Rodas de conversas.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 
Quando alguém pensa em estudar sobre o patrimônio, o que vem à mente? Talvez a 

imagem de obras de arte, objetos usados por reis, monumentos de grande beleza 

cruzem a mente. A ideia de patrimônio, na maioria das vezes, remete-nos a coisas 

que consideramos importantes para nós, ainda que não saibamos exatamente porque 

o leque de uma imperatriz ou um pedaço de pedra de milhares de anos seja tão 

significativo para nós! 

O patrimônio cultural, observado em sua formação ao longo do tempo, pode ser 

percebido como múltiplo e intimamente ligado às mais importantes discussões sobre 

os direitos do homem, a democracia e a globalização. Em sua essência o patrimônio 

nos remete a algo ou um bem de valor, de importância, uma expressão, uma ideia, 

algo valioso a ser transmitido às futuras gerações. 

Tamanha importância o tema que no âmbito do Distrito Federal a lei nº 4.920, de 21 

de agosto de 2012 dispõe sobre o acesso ao patrimônio artístico, cultural, histórico e 

natural do Distrito Federal, como estratégia de educação patrimonial e ambiental.  

A partir dessa proposta, ao incluir a Educação Patrimonial no currículo escolar, é 

necessário trabalhar o tema de forma a desenvolver consciência, memória e 

pertencimento por intermédio dos bens culturais constituintes da comunidade escolar. 

Adiante procura-se uma forma de colocar esse projeto em ação.  

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

Porque aprender sobre o patrimônio? Quais os impactos desse aprendizado? Como 

tal conhecimento pode agregar a comunidade escolar?  

A utilização do termo patrimônio para designar o conjunto de bens culturais que 

devem ser preservados resulta de uma série de transformações históricas que 

marcaram o processo de modernização ocidental, intensificado no final do século 

XVIII e ao longo de todo o século XIX.  A ideia de patrimônio cultural leva em 

conta a atribuição de valor a certos objetos eleitos como representantes da 

coletividade. (TEIXEIRA, 2014 p.10). 

Sabe-se que muitas experiências que compõem o ambiente escolar são permeadas 

por sentimentos de pertencimento, de memória e identidade, e durante a construção 

desse contexto por parte do discente diversos são os conceitos e bens culturais 

utilizados por eles para formar o juízo de valor. A Base Nacional Comum Curricular 
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(BNCC) apresenta diversas possibilidades de abordagem do tema, no entanto não 

deixa clara a articulação entre as disciplinas de história, artes e geografia. Cabe a 

Educação Patrimonial entender o contexto comunitário, as demandas e lacunas de 

cada comunidade, criar ações de valorização e conservação desses bens.  

O processo de construção da memória leva em consideração a subjetividade e 

respeitado esse aspecto será considerada como elemento norteador, também, os 

questionamentos trazidos pelos discentes como forma de compreender o espaço 

cultural da perspectiva dessa nova geração. Ter esse espaço de debate também é 

uma das diretrizes da BNCC para expandir as reflexões acerca da cultura e da história 

como parte da cultura brasileira.  

 

3. TEMA GERADOR 

O Patrimônio Material como memória viva e vivida da história, especialmente de 

Brasília e do CEF 15 do Gama. O patrimônio escolar e o espaço escolar como fonte 

de estudo para entender a trajetória e o espaço social em que se vive. Diversas 

perspectivas são possíveis na abordagem do tema, haja visto a sua amplitude. Uma 

das maneiras de abordagem é a divisão espacial, temporal tendo em vista apresentar 

uma resposta cronológica ou linear a depender da fonte analisada.  

Saber identificar, conhecer as referências culturais e ter o conhecimento de que esse 

patrimônio é parte da cultura e parte da história é um dos objetivos da Educação 

Patrimonial, dessa forma é possível que a comunidade tenha consciência da 

necessidade de registro e preservação de tais bens culturais. Em âmbito federal, o 

tombamento foi instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 e o 

registro pelo Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000. 

É importante salientar que a iniciativa de tal proposta não tem o intuito de servir de 

instrumento de identificação e reconhecimento oficial de patrimônio, nem substituir as 

atuais ferramentas utilizadas nos processos de proteção dos órgãos de preservação 

do patrimônio de qualquer esfera de governo. Espera-se incentivar a criatividade e 

inventividade para desenvolver seus próprios resultados. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

A proposta do estudo da Educação patrimonial abrange um espaço de grande 

relevância para a construção do imaginário, da consciência e da própria memória dos 
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indivíduos. Tal contribuição fica clara principalmente dado a importância do tema para 

o estudo da História. Estudar os bens culturais além de contribuir para a formação de 

um coletivo consciente fomenta também a preservação do patrimônio cultural e 

estreita a relação da comunidade com o próprio ambiente em que habitam, 

influenciando diretamente nas interações e geração de valor e pertencimento.  

Nesse contexto, o trabalho mostrará como a Educação Patrimonial pode agregar uma 

série de benefícios para a comunidade envolvida, a fim de fortalecer os vínculos dos 

discentes com a escola. Como resultado de tal iniciativa a valorização da cultura local 

tende a alcançar uma nova marca e influenciar positivamente no modo como aluno e 

escola interagem. 

 

5. OBJETIVO GERAL DE APRENDIZAGEM DO PROJETO 

Proporcionar aos discentes elementos para identificar e compor suas próprias 

narrativas sobre a importância do Patrimônio Cultural. Levantar hipóteses sobre os 

fatos importantes que compõem o acervo patrimonial e os impactos gerados ao curso 

do seu processo de construção de suas memórias enquanto coletivo.  

Reconhecer as diversas formas de atuação em que os indivíduos são capazes de dar 

valor ou retirá-los sendo, portanto, protagonistas de suas próprias narrativas. 

Diferenciar e ser capaz de opinar na escolha das fontes a serem analisadas durante 

todo o processo de execução do projeto. 

Compreender o funcionamento das estruturas de formação da cultura local, identificar 

os elementos que agregam valor a determinado bem enquanto representação dos 

valores sociais coletivos. Aprender estratégias capazes de vincular teoria e prática 

facilitando a adesão ao projeto e a multiplicação dos conhecimentos aprendidos e 

compartilhados ao decorrer de sua realização. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM DO PROJETO 

∙ Conhecer e identificar os espaços que compõem o patrimônio seja ele local, nacional 

ou mundial. 

∙ Possibilitar ao discente a vivência / experiência do contato direto com as evidências 

culturais patrimoniais. 

∙ Valorizar a herança patrimonial 

∙ Alfabetizar Culturalmente para a formação de cidadãos completos. 

∙ Produzir novos conhecimentos acerca do patrimônio. 
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∙ Valorizar a cultura brasiliense e brasileira. 

∙ Estimular ações de conservação e estudo dos bens culturais 

∙ Reconhecer a escola como parte do patrimônio pertencente a todos os cidadãos. 

∙ Manter em bom estado as instalações físicas em geral da escola para conservação 

do patrimônio, preservando a segurança dos alunos e o patrimônio escolar, 

desenvolvendo sentimento de pertencimento, através de atividades de 

conscientização. 

∙ Apresentar a história da ocupação urbana e arquitetônica de Brasília 

∙ Relacionar a história de Brasília à história de formação da Região do Gama 

∙ Desenvolver memória e escrita. 

∙ Identificar a importância do IPHAN para manutenção e organização dos Patrimônios 

brasileiros 

 

7. METODOLOGIA 

Interessante para a atuação na área de Educação Patrimonial é o conceito de 

mediação, cunhado pelo psicólogo e educador russo Lev Vygotsky. Em 

Pensamento e Linguagem (1998), ele mostra que a ação do homem tem efeitos 

que mudam o mundo e efeitos exercidos sobre o próprio homem: é por meio dos 

elementos (instrumentos e signos) e do processo de mediação que ocorre o 

desenvolvimento dos Processos Psicológicos Superiores (PPS), ou Cognição.  

Os diferentes contextos culturais em que as pessoas vivem são, também, 

contextos educativos que formam e moldam os jeitos de ser e estar no mundo. 

Essa transmissão cultural é importante, porque tudo é aprendido por meio dos 

pares que convivem nesses contextos. Dessa maneira, não somente práticas 

sociais e artefatos são apropriados, mas também os problemas e as situações 

para os quais eles foram criados. Assim, a mediação pode ser entendida como 

um processo de desenvolvimento e de aprendizagem humana, como 

incorporação da cultura, como domínio de modos culturais de agir e pensar, de 

se relacionar com outros e consigo mesmo. (IPHAN, 2014) 

 

Com base em metodologias de ferramentas já existentes no Iphan, principalmente o 

Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC. Além disso, o trabalho inicial de 

reconhecimento proposto pelas diretrizes do Estudo do Patrimônio como forma de 

garantir a participação e movimentação dos estudantes no desenvolvimento das 

atividades de análise e sistematização das fontes trabalhadas. 

Inventariar é um modo de pesquisar, coletar e organizar informações sobre algo 

que se quer conhecer melhor. Nessa atividade, é necessário um olhar voltado 
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aos espaços da vida, buscando identificar as referências culturais que formam o 

patrimônio do local. (IPHAN, 2014 p.7) 

 

Antes de tudo é necessário que seja discutido e compartilhado pelo grupo os 

entendimentos e conceitos chave, como patrimônio, memória, identidade e cultura. 

Com o resultado desse primeiro trabalho será possível catalogar, separar e orientar 

a sequência da atividade. 

Apresentação dos temas de forma oral com auxílio de materiais de apoio escrito e 

uso das TIC’s e gerar material visual e lúdico para mediar o reconhecimento dos 

significados e referências. Utilização de trabalhos manuais que desenvolvam a ação 

como forma de preservar a memória e gerar fontes e registros que possam ser 

estudados por outra parte da comunidade. 

Avaliação de forma interativa/dialogada com atividades em grupo de forma a 

incentivar o enfrentamento, reflexão e interpretação dos conceitos e valores em vigor. 

Verificar a participação efetiva na construção de material e experiências propostas. 

 

8. PLANO DE AÇÃO 

Na dimensão pedagógica contribuir para a melhoria da percepção do patrimônio 

como elemento do cotidiano de interação e gerador de identidade e memória.  Nessa 

perspectiva trabalhar o tema do patrimônio e desenvolver consciência do seu papel 

enquanto agentes sociais produtores da cultura. Com o objetivo de formar em caráter 

permanente o interesse e conhecimento do patrimônio, bens históricos e culturais.  

Com objetivos traçados e alinhados direcionar as atividades de reconhecimento e 

análise dos dados produzidos pelos discentes para as fases de composição dos 

inventários. 

Fomentar a elaboração, a produção e registro dos bens culturais selecionados pela 

comunidade e buscar dar publicidade para a conservação e manutenção desses 

bens. 

Executar o projeto como mecanismo de incentivo às experiências de referência a 

Educação Patrimonial na educação escolar. 

Motivar, através do trabalho em grupo a participação nos diversos espaços 

educativos culturais, principalmente aos que existem no ambiente escolar. 
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9. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

∙ Papel A4 branco 

∙ Filmes (ainda a definir) 

∙ Projetor de slides - Aula expositiva dialogada 

∙ Fotografias antigas e atuais da escola 

∙ Impressões fotográficas do patrimônio cultural de Brasília 

∙ Palestra IPHAN (data a definir) 

∙ Desenhos e maquetes 

∙ Passeios 

∙ Exposições de fotografias em sala de aula 

∙ Cartolina 

∙ Transporte para eventos culturais 

∙ Isopor 

∙ Textos diversos 

∙ Pincéis para quadro branco 

∙ Pistola de cola quente 

∙ Bastão de cola quente 

∙ Cola de isopor 

∙ Tinta guache 

10. CRONOGRAMA 

1º Bimestre 8º e 9º anos. 

∙ Conceito do termo e das abordagens acerca do tema 

∙ Panorama geral do tema 

∙ Identificar a escola como patrimônio 

∙ Localizar e diferenciar os patrimônios no espaço/tempo 

 

 

2º Bimestre 8º e 9º anos. 

∙ Patrimonialização: processo social, prática cultural e ato político  

∙ Conhecer as faces do Patrimônio e Identificá-los  

∙ Diferenciar Patrimônio e Cultura 

∙ Identidade e pertencimento local 

 

3º Bimestre 8º e 9º anos. 

∙ Conhecer os patrimônios locais 
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∙ Relacionar Patrimônio e Turismo 

∙ Identidade e pertencimento local 

 

 

4º Bimestre 8º e 9º anos. 

∙ Conhecer o patrimônio mundial 

∙ Pensar a transformação do conceito com o advento da modernidade 

∙ Globalização preservação e os novos patrimônios 

∙ Patrimônio digital  
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1 INTRODUÇÃO

Com as constantes evoluções e novas pesquisas na área da educação, mais
se ouve falar em ludicidade e sua íntima relação com o ensino escolar, do infantil ao
ensino médio, e experiências, nas quais sempre surge um resultado, na maioria das
vezes, positivo, surpreendente e inesperado, fazendo do momento lúdico único na
jornada que um professor trilha. Uma atividade lúdica é sempre um momento
especial, no qual o ambiente escolar é esquecido e se entra no espaço da
brincadeira, um momento espontâneo, no qual se pode aprender brincando.

O jogo pode colaborar com a educação em geral, pois ajuda a resolver
situações problemas e desenvolve habilidades de raciocínio lógico e espacial, de
concentração, de interpretação, de investigação, de previsão, de análise por
comparação e de tomada de decisão lógica e embasada em fatos e argumentos. O
jogo aproxima deste modo o educando do conhecimento, pois ele passa a viver
situações de busca por soluções de problemas (MOURA, 1994).

Ainda, analisando a prática do jogo como possível de construir um
ensino-aprendizagem efetivo, pode-se utilizar dos termos de Huizinga, quando este
discorre que:

Segundo uma teoria, o jogo constitui uma preparação do jovem para as
tarefas sérias que mais tarde a vida dele exigirá, segundo outra, trata-se de
um exercício de autocontrole indispensável ao indivíduo. Outras vêem o
princípio do jogo como um impulso inato para exercer uma certa faculdade,
ou como desejo de dominar ou competir.(HUIZINGA, 2000, p. 05).

Os jogos, ainda, constituem uma importante fonte para o desenvolvimento
cognitivo e emocional de um indivíduo. Quando bem planejados e com objetivos
definidos, constituem estratégia importante que pode contribuir para aprendizagens
significativas. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais:

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favoreçam a
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções.
Propiciam a simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e
imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a
construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as
situações se sucedem rapidamente e podem ser corrigidas de forma
natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas. Na situação de
jogo, muitas vezes, o critério de certo ou errado é decidido pelo grupo.
Assim, a prática do debate permite o exercício da argumentação e a
organização do pensamento (BRASIL, 1998; caderno de Matemática, p.
47).
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O documento Currículo em Movimento da Educação Básica recomenda que
as atividades lúdicas sejam inseridas em todos os anos/blocos, estimulando as
capacidades e interesses dos estudantes para que sejam desafiados cognitivamente
e desenvolvam as habilidades de cooperação, socialização, autonomia,
comunicação, inclusão, respeito à diversidade de opiniões, argumentação
estruturada, dentre outras.

Diante de tudo que foi exposto, o presente Projeto foi criado para contribuir
com a aprendizagem dos alunos, estimulando seu raciocínio e criatividade além do
fortalecimento das relações sociais  e do respeito entre eles.

2 PROBLEMATIZAÇÃO

Atualmente, os jogos eletrônicos e virtuais tomaram conta da vida da maioria
dos adolescentes. Com o avanço da tecnologia e com a pandemia, que se fez
presente nos últimos dois anos, crianças e adolescentes buscaram os jogos no
celular e no computador para os momentos de lazer, que ficaram limitados por conta
do isolamento social.

Embora o mundo virtual seja muito interessante, é através do real que,
principalmente, a criança/adolescente amplia sua visão. Sendo assim, essa
interação é fundamental para desenvolver competências. Sejam elas de consciência
corporal, temporal, de espaço e lateralidade. Todas são fundamentais para o
processo de aprendizagem.

Jogos de tabuleiro são uma ótima ferramenta para o aprendizado, estimulam
a memória e o raciocínio-lógico. Isso torna possível a capacidade de planejamento e
tomada de decisões além de tornar o raciocínio mais rápido e flexível.

O resgate de atividades lúdicas, como os jogos de tabuleiro, deve ser
retomado para que as relações entre os alunos e o desenvolvimento do raciocínio
se fortaleçam.

3 TEMA GERADOR

Por meio da utilização de jogos, o aluno constrói seu conhecimento de
maneira ativa e dinâmica e os sujeitos envolvidos estão geralmente mais propícios à
ajuda mútua e à análise dos erros e dos acertos, proporcionando uma reflexão em
profundidade sobre os conceitos que estão sendo discutidos. Isso proporciona ao
professor condições de analisar e de compreender o desenvolvimento do raciocínio
do aluno e de dinamizar a relação entre ensino e aprendizagem, por meio de
reflexões sobre as jogadas realizadas pelos jogadores.

A principal contribuição dos jogos de tabuleiro na aprendizagem é,
justamente, o caráter lúdico dessas ferramentas. Elas são capazes de engajar os
estudantes e fazer com que eles desenvolvam, de uma forma divertida e
descontraída, aspectos cognitivos, sociais e afetivos.
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Jogos de tabuleiros são uma espécie de ginástica para cérebro, eles
contribuem, por exemplo, para o desenvolvimento e o fortalecimento:

● Da imaginação;
● Da concentração;
● Do raciocínio lógico;
● Da memória;
● Da capacidade de criar estratégias;
● Da inteligência emocional;
● Da coordenação motora.
Esse tipo de jogo também ajuda em termos de:

- Interação social
Jogos de tabuleiro trabalham as capacidades de socialização e de

relacionamento das crianças e adolescentes, fazendo com que eles tenham que
interagir uns com os outros.

- Cumprimento de regras
Esse é outro dos importantes benefícios dos jogos de tabuleiro na

aprendizagem — é preciso conhecer as regras para jogar. Mais que isso, também é
necessário compreendê-las e, especialmente, respeitá-las. Aliás, respeitar o jogo
como um todo, bem como o jogador adversário. Jogos de tabuleiro são capazes de
tornar as crianças e adolescentes mais dispostos a instruir-se e cumprir regras, bem
como a respeitar o direito do outro.

- Competição saudável
Em jogos de tabuleiro normalmente se ganha ou se perde, e é preciso saber

lidar com as duas situações. Trabalhar esse aspecto desde cedo é fundamental para
a vida, de uma forma geral. Para se tornarem adultos equilibrados, crianças e
adolescentes precisam aprender a competir de maneira saudável, sabendo agir
como bons ganhadores e, também, como bons perdedores.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

O Projeto tem por objetivo desenvolver práticas de ensino através dos Jogos
de Tabuleiro para os 8º e 9º anos do Ensino Fundamental do Centro de Ensino
Fundamental – CEF 15 do Gama/DF, que possibilitem uma aprendizagem
significativa e interessante dos Jogos de Tabuleiro, através de uma forma lúdica de
ensinar e aprender com métodos alternativos, como também, auxiliar no
desenvolvimento da socialização, do raciocínio lógico, dos conteúdos escolares e
em todo aspecto global.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Conceituar o que são e quais os tipos de jogos de tabuleiro;

4



● Relacionar os jogos de tabuleiro com o aprendizado e o
desenvolvimento do raciocínio;

● Elaborar jogos em sala de aula
● Estimular as relações interpessoais através dos jogos.

5 PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO DAS AULAS

1º BIMESTRE

OBJETIVOS METODOLOGIA AVALIAÇÃO

Conhecer sobre os jogos
de tabuleiro.

Compreender como os
jogos de tabuleiro podem
desenvolver o raciocínio e
ajudar na socialização.

Apresentar e
confeccionar o jogo
Tangram e identificar
seus benefícios.

Aula expositiva/
participativa sobre
definição, benefícios e
exemplos de jogos de
tabuleiro.

Apresentação de alguns
jogos de tabuleiro para a
turma como dama,
xadrez, ludo e jogo da
velha.

Aula expositiva/prática
sobre o jogo Tangram em
que os alunos, em dupla,
produzirão seu próprio
jogo apresentando o
maior número de figuras
que conseguirem formar.

Interesse

Participação

Envolvimento

2º BIMESTRE

OBJETIVOS METODOLOGIA AVALIAÇÃO

Conhecer o jogo Torre de
Hanói, suas regras e
estratégias.

Conhecer e praticar o
jogo Resta 1.

Iniciar o aprendizado do
jogo de Xadrez.

Aula expositiva/
participativa sobre o Jogo
Torre de Hanói, onde os
alunos irão confeccionar
seu próprio jogo.

Aula explicativa/
participativa sobre o jogo
Resta 1.

Apresentação das peças
que compõem o jogo de
xadrez

Interesse

Participação

Envolvimento
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3º BIMESTRE

OBJETIVOS METODOLOGIA AVALIAÇÃO

Dar continuidade ao
estudo/ aprendizado do
Xadrez.

Promover jogos de
tabuleiro mais atuais.

Aula participativa para
compreender e discutir os
movimentos das pedras
de xadrez.

Assistir ao filme: Lances
Inocentes.

Aula dinâmica com vários
jogos mais atuais
(imagem em Ação,
Monopoly e
Perguntados).

Participação

4º BIMESTRE

OBJETIVOS METODOLOGIA AVALIAÇÃO

Dar continuidade ao
estudo/ aprendizado do
Xadrez.

Promover/ praticar o jogo
de xadrez entre os
alunos.

Relembrar  todos os
jogos desenvolvidos no
Projeto.

Aula participativa sobre
os movimentos das peças
do xadrez, as jogadas e
as estratégias.

Momento em que os
alunos competirão entre
si, com direito a prêmios.

Aula dinâmica com todos
os jogos trabalhados no
decorrer do ano,
discutindo a importância
deles no desenvolvimento
dos alunos.

Participação

Interação

6 RECURSOS

1º BIMESTRE

- Tabuleiros de xadrez e dama (7 de cada)
- Folhas de E.V.A (10 unidades)
- Tesoura (15 unidades)
- Material impresso sobre o jogo Tangram (30 cópias)
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2º BIMESTRE

- Folhas de isopor de 15mm (30 unidades)
- Pincel atômico 6 cores (5 unidades de cada)
- Material impresso sobre Xadrez (120 cópias)
- Jogo Resta 1 (20 unidades)

3º BIMESTRE

- Tabuleiros de xadrez (15 unidades)
- Datashow

4º BIMESTRE

- Tabuleiros de xadrez (15 unidades)
- Brindes para premiar os alunos vencedores
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PROBLEMATIZAÇÃO 

 

            Em razão das medidas adotadas nas escolas para o combate à 

disseminação do novo coronavírus, mazelas que há muito tempo assolavam o 

sistema público de ensino eclodiram impetuosamente. Surgem, portanto, como 

principais desafios, a defasagem na habilidade de leitura e escrita e a 

reconstrução do papel da escola na formação básica do cidadão, tendo a 

linguagem na condição de instrumento. 

            A habilidade de leitura e escrita apresenta-se como uma prática social 

fundamental para a organização e participação em sociedade. A noção que se 

atribui a linguagem aclara a sua importância: 

Sistemas de comunicação que tornam possíveis a organização e 

a manifestação do pensamento, o que favorece a 

sistematização, a difusão e o compartilhamento de 

conhecimentos, assim como a reflexão, a (re)criação e a 

(re)produção deles. (Currículo em movimento do novo ensino 

médio, pg.44) 

Em razão disso, a não aquisição ou a aquisição inadequada a esses direitos de 

aprendizagem impactam diretamente o acesso aos conhecimentos acumulados 

pela humanidade, afetando a complexidade e criticidade com as quais o 

educando vê o mundo e age sobre ele. 

            O papel primordial da etapa do ensino fundamental é garantir a 

formação básica do cidadão, conforme a LDB. A tarefa se torna ainda mais 

árdua no campo da linguagem, que, há muito tempo, tem se 

descontextualizado das áreas necessárias em que se faz seu uso. Portanto, 

para se garantir que o educando construa uma aprendizagem significativa e 

emancipatória, urge articular o ensino de Língua Portuguesa às práticas de 

linguagem (BNCC, pg. 67) 

            Negligenciar esses desafios que se impõem ao sistema público de 

ensino é infringir o direito irrenunciável à educação que reúne os homens em 

torno do direito de aprender e da cidadania.  
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TEMAS GERADORES 

 

“Depreciação da Cultura dos Grupos Marginalizados” 
 

“Exclusão dos Espaços de poder” 
 

 

 

Os temas geradores expõem problemas vividos pela comunidade. 

Incorporados ao senso de normalidade, tais dilemas se tornam um obstáculo 

de difícil superação (GOUVÊA, 1996), no entanto trabalhar os temas geradores 

significa fomentar a transformação da realidade próxima. Portanto, a estratégia 

adotada para a implementação do projeto consiste na adoção de dois grandes 

temas que serão trabalhados respectivamente no 1º e 2º bimestres, 3º e 4º 

bimestres. 

Devido à amplitude das questões elencadas, há a necessidade de que, 

em cada bimestre, seja levantado um assunto intimamente associado aos 

temas geradores: estes são os chamados subtemas. 

Dentro do tema Depreciação da cultura dos grupos marginalizados, será 

trabalhado no 1º e 2º bimestres respectivamente o regionalismo e culturas 

marginais. 

Dentro do tema Exclusão dos espaços de poder, será trabalhado no 1º e 

2º bimestre a linguagem como instrumento de acesso e exclusão dos espaços 

de decisão e poder. 

Em relação à depreciação da cultura dos grupos marginalizados, busca-

se a evocação de narrativas historicamente negligenciadas na organização 

curricular das escolas, ou seja, na formação educacional do indivíduo. 

Portanto, pretende-se ensinar o respeito e a tolerância a diversidade, bem 

como provocar a análise dos fenômenos causadores desigualdade e assimetria 

social. 

Em relação à exclusão dos espaços de poder, discorre-se sobre a 

variedade de língua que circula nos espaços de decisão e de poder, de formar 

a entender a extensão negativa dos efeitos desse processo, como também 
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proporcionar a inclusão nesses espaços por meio da linguagem e a adequação 

a diferentes domínios linguísticos. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O atual cenário da educação básica no Distrito Federal reflete as 

consequências dos últimos dois anos, em que a realidade escolar dos 

estudantes foi fragilizada devido a Pandemia do vírus COVID-19. 

A oferta do Projeto Pedagógico voltado para o acompanhamento em 

Língua Portuguesa, objetiva atenuar o déficit de aprendizagem na disciplina 

contemplando a formação contínua e integral do estudante, de modo que os 

conteúdos cobrados nas avaliações em larga escala (SAEB), sejam 

contextualizados à temas que se relacionam com a realidade dos alunos, 

promovendo um trabalho concreto e objetivo. 

O tema escolhido para a realização do acompanhamento em Língua 

Portuguesa, no ano vigente, com os discentes dos 8º e 9º anos, abrange o 

aspecto sociocultural associado aos fenômenos linguísticos pertinentes ao 

estudo da norma padrão da língua, flexionado em um panorama analítico, 

crítico e emancipatório da realidade. 

Em relação a organização do projeto reflete-se a noção de competência 

e habilidade relatada na BNCC, no delineamento dos objetivos de 

aprendizagem que consideram os conhecimentos, conceitos, habilidades e 

processos esperados dos alunos no que se refere às avaliações externas 

(SIPAE-DF/SAEB) e ao replanejamento curricular. Em vista disso, pretende-se 

construir o perfil de aluno que ao se defrontar com problemas, seja capaz de 

reconstituir e mobilizar os conhecimentos construídos.  

Neste seguimento dos anos finais propõe-se o fortalecimento da 

formação para a autonomia e o protagonismo em práticas de linguagem. 

(BNCC,2018, p.136). 

As práticas de linguagem manifestam-se em quatro eixos: oralidade, 

eixo da leitura/escuta, eixo da produção (escrita e multissemiótica) e análise 

linguística/semiótica. Esses eixos são reinterpretados em reforço escolar, 

redação, leitura e produção de texto e oficinas de literatura.  

O eixo do reforço escolar consiste na retomada e fortalecimento das 

aprendizagens na área de Língua Portuguesa. 
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O eixo da redação atém-se à capacidade de argumentar, criticar, expor 

e construir as próprias ideias. 

O penúltimo eixo reúne a leitura e produção de texto. Eixo da leitura 

refere-se às “práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do 

leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de 

sua interpretação” (BNCC,2018, p.71); de outro lado, a produção textual refere-

se às “práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria (individual ou 

coletiva) do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e 

projetos enunciativos” (BNCC,2018, p.76). 

O eixo da oficina literária “possibilita o contato com as manifestações 

artísticas em geral para que a função utilitária da literatura, possa dar lugar à 

sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora” (BNCC, 2018, 

p.138). 

Todos os eixos supracitados estão articulados à concepção de 

educação integral. Tal concepção se refere a formação da 

multidimensionalidade humana (dimensões sócio emocional/cognitiva). 

Portanto, conforme as diretrizes: 

 

O atendimento deve ser planejado para uma prática articulada e 

diferenciada, principalmente, da Parte Flexível, cujo objetivo é 

possibilitar vivências pedagógicas mais significativas para o estudante, 

estimulando-o a participar ativamente da construção de conhecimentos 

diversificados, da organização de experiências curriculares 

contextualizadas, da promoção de experiências sociais com temas e 

situações-problema presentes na sua realidade, aprofundando e 

alargando a compreensão crítico-reflexiva de si próprio e do seu 

mundo. (Diretrizes pedagógicas e operacionais para a educação em 

tempo integral, 2018, p.44) 
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OBJETIVOS DO PROJETO 

 

 

1 - Objetivos Gerais 

 

• Conhecer as diversas formas de manifestações literárias e reconhecer a 

cultura marginalizada como um traço cultural importante. De modo que o 

texto seja compreendido, como instrumento de expressão e negociação 

de sentidos, valores e pluralidades de concepções filosóficas, políticas e 

sociais. 

• Discorrer de forma oral e escrita, sobre diversos temas associados à 

realidade local e global, promovendo uma consciência de cidadão e 

respeito às diversidades políticos - sociais. 

 

 

2 - Objetivos específicos 

 

Os objetivos são delimitados de acordo com cada eixo, mas não se 

esgotam neles. As aprendizagens se ligam mais intensamente a um eixo, 

porém se acham de alguma forma associadas a todos os demais. Portanto, 

todos os objetivos de aprendizagem foram construídos de formar a 

perpassarem por todos os eixos (Reforço Escolar, Redação, Leitura e 

Produção de Texto, Oficinas de Literatura). 

 

• Identificar, em textos lidos e em produções próprias, sentidos de 

palavras desconhecidas. 

• Comparar o uso de termos lexicais na norma-padrão com seu uso no 

português brasileiro coloquial oral. 

• Analisar os aspectos cronológicos da Língua Portuguesa através da 

disseminação das diversas variedades linguísticas. 

• Ampliar o repertório de leitura, estendendo-se, preferencialmente, para a 

literatura dos grupos marginalizados. 

• Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais. 

• Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
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• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, utilizando-os 

para o desenvolvimento e estruturação das ideias e percepções. 

• Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de 

outras notações. 

• Interpretar textos com auxílio de materiais gráficos (tirinhas, infográficos, 

slogans, etc.). 

• Reconhecer o sentido denotativo e conotativo incorporado em palavras e 

expressões.  

• Identificar as marcas linguísticas que evidenciam as características do 

discurso direto e indireto (locutor/interlocutor). 

• Desenvolver poesias, dissertações, narrativas, descrições que aludam a 

temas ligados à sua realidade, aos direitos humanos e às contradições 

sociais. 

• Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 

narrativa.  

• Estabelecer uma relação entre a tese e os argumentos oferecidos para 

sustentá-la.  

 

 

 

  



 

10 
 

METODOLOGIA 

 

Para a implementação do projeto, adota-se estas metodologias: 

Alguns componentes são fundamentais para o 

sucesso da aprendizagem: a criação de desafios, 

atividades, jogos que realmente trazem as competências 

necessárias para cada etapa, que solicitam informações 

pertinentes. (MORAN, José. 2018) 

 

Brainwriting 

 O Brainwriting consiste em realizar o debate e discussão de ideias sobre 

determinado tema, assunto, desafio ou problema, abrindo possibilidade para o 

protagonismo individual e coletivo. Em suma, as ideias sobre o assunto são 

colocadas em uma folha de papel que é repassada a outro participante a fim de 

que coloque as suas. Ao final, discute-se e avalia em grupos as melhores 

ideias. 

 

Aula invertida 

 O processo da aula invertida fundamenta-se na autonomia do aluno, 

permitindo a flexibilização do trabalho proposto pelo professor. Sendo assim, 

as informações básicas são fornecidas de antemão, com o apoio do professor, 

e a partir dessa orientação o docente percorre por ele mesmo, no ritmo mais 

adequado. 

 

Aula expositiva dialogada 

 A aula expositiva dialogada é uma forma mais interativa de se trabalhar 

a parte teórica do componente curricular. Em suma, a cada conceito ou 

informação, o professor propõe questões desafiadoras que levem a construção 

do entendimento sobre aquele conteúdo. 
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Gameficação 

A gameficação pode ser conhecida pela atribuição da linguagem dos 

jogos às aulas, incorporando o cenário da premiação, competitividade, reflexão 

e respeito no processo de aprendizagem. 

 

Roda de conversa, debate ou discussão 

 As rodas de conversa, debate e discussão oportunizam o 

compartilhamento dos saberes, bem como a construção de novos 

conhecimentos. É importante salientar que essa metodologia assume várias 

formas de organização, podendo inclusive ocorrerem em dupla. 

 

Relógio didático 

De acordo com Camargo e Daros (2018, p. 109) 

O professor disponibilizará 12 questões 

conceituais ou outro tipo de exercício, conforme o 

conteúdo trabalhado, que serão respondidas no tempo 

disponibilizado pelo professor (em média, 10 minutos 

para cada questão). 

A cada 10 minutos, o professor entrega a nova 

questão e disponibiliza mais 10 minutos. Todos os 

grupos responderão as 12 questões e as deixarão 

registradas no cartão de respostas. Ao término do 

relógio, o professor “corrigirá” as respostas, 

relacionando-as com as produções dos alunos. É 

importante destacar que o professor pode propor 

questões que exigem mais ou menos tempo, por 

exemplo, quatro questões para quatro grupos com o 

tempo de 25 minutos, duas questões para 30 minutos, e 

assim por diante. 
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Aprendizagem em espiral 

Partindo da ideia de reforço, a aprendizagem em espiral permite que o 

aluno retome assuntos estudados em uma rotina revisional, moldada pelo 

direcionamento da síncrese e síntese.  

De acordo com Camargo e Daros (2018,p.51) “A aprendizagem em 

espiral possibilita que o aluno expanda seus horizontes analíticos, bem como 

permite o exercício argumentativo, pois parte da síncrese, ponto de partida no 

qual o estudante expõe seu argumento, ainda que de forma individual e pouco 

elaborada, passando pela análise, na qual os elementos que compõem o texto 

são mais bem explorados com o auxílio dos pares, e finaliza com a análise dos 

outros grupos e do docente, possibilitando a síntese.” 

 

Debate Inteligente 

De acordo com  Camargo e Daros (2018, p. 51), “a estratégia de debate 

inteligente visa garantir a qualidade na defesa e na construção das 

argumentações dos estudantes.”. Nessa forma de debate, os alunos recorrem 

previamente a informações de fontes confiáveis ou de pesquisas sobre o tema 

de modo a organizarem a informação e proporem seus próprios 

posicionamentos. 

 

Projetos integradores 

Promover a interdisciplinaridade em projetos parte da iniciativa em 

articular diversos pontos de vista, saberes, áreas de conhecimento, abordando 

questões do dia a dia compostas de olhares específicos, que se relacionam 

aos significados mais amplos de cada disciplina 
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CONTEÚDOS 

 

 

8º Ano 

 

Bloco 1: “Depreciação da cultura dos grupos marginalizados” - 1º semestre 

1º e 2º bimestre : Regionalismo e culturas marginais 

 

• Cronologia da Língua Portuguesa 

• Formação de palavras: aglutinação/justaposição 

• Variação linguística 

• Preconceito linguístico 

• Estudo dos aspectos culturais regionalistas 

• Influências linguísticas 

• Paródia 

• Contos fantásticos 

• Estratégias linguísticas nos gêneros textuais (1ª e 3ª pessoa). 

• Fato x opinião 

• Tese, argumentos e posicionamento 

• Comentário do leitor 

• A oralidade 

 

Bloco 2: “Exclusão dos espaços de poder” - 2º semestre 

3º e 4º bimestre: poesia - Rap e literatura de cordel 

 

• Figuras de linguagem 

• A origem dos ritmos musicais - o Rap e o Funk 

• A linguagem marginalizada - Rap 

• O Rap e o Funk como estilos de socialização 

• Música e poesia 

• Estrutura da poesia 

• Contos contemporâneos 
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9 ° Ano 

 

Bloco 1: “Depreciação da cultura dos grupos marginalizados” - 1º semestre 

1º e 2º bimestre: Regionalismo e culturas marginais 

 

• Sentido Denotativo 

• Sentido Conotativo 

• Dissertação argumentativa 

• Dissertação expositiva 

• Uso da vírgula e suas implicações semânticas 

• Uso do ponto final 

• Uso das aspas 

• Uso das reticências 

• Uso do travessão 

• Uso dos parênteses 

• Conjunção subordinada adverbial causal 

• Conjunção subordinada adverbial consecutiva 

• Conjunção coordenada adversativa 

• Conjunção coordenada conclusiva 

 

Bloco 2: “Exclusão dos espaços de poder” - 2º semestre 

3º e 4º bimestre: poesia - Rap e literatura de cordel 

 

• Figuras de linguagem 

• A origem dos ritmos musicais - o Rap e o Funk 

• Estrutura da poesia 
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PLANO DE AÇÃO 

 

1° bimestre 

Objetivos: 

• Engajar os alunos nas atividades e práticas em sala de aula 

• Iniciar um processo de afinidade pela leitura e afinco pela pesquisa e 

investigação 

• Reconstrução dos saberes perdidos em razão do efeito da pandemia na 

educação 

  

Ações: 

Inicialmente, a realização de uma avaliação diagnóstica que possa identificar 

as necessidades de aprendizagem, bem como os conhecimentos prévios. A 

intenção é definir claramente a qualidade do contexto em que se irá implantar 

uma ação, com o fito de promover intervenções e estratégias para sanar tais 

dificuldades. 

Uso de metodologias ativas que favoreçam a autonomia, participação e 

reponsabilidade pela construção do conhecimento a partir de problemas e 

situações reais. Portanto, grande parte das atividades deverão ter o aluno 

como centro do processo de aprendizagem. 

Utilização de temas e livros que estejam mais associados a realidade imediata 

dos alunos. Nesta ação, busca-se a representação da vida dos alunos no 

mundo textual. 

Trabalho com os objetivos do replanejamento curricular de 2021, buscando a 

reparação de conteúdos mínimos que foram perdidos durante o processo 

pandêmico. 
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2° bimestre 

Objetivos: 

• Fomentar o gosto pela produção textual própria. 

• Construir um processo de percepção da própria cultura e do mundo em 

que está imerso, de modo que o educando possa refletir sobre a própria 

identidade e sentimento de pertencimento, tendo em vista a dignidade 

humana. 

• Aproximar os educandos para uma relação mais íntima com os textos 

em suas manifestações multissemióticas. 

Ações: 

Desenvolver temáticas relevantes em textos, a partir da exposição das ideias 

nos debates, discussões ou outras situações de prática educativa. 

A busca, nas aulas, pelo trabalho com filmes, músicas, poesias, textos 

dissertativos, notícias, reportagens, dentre outros. 

Realização de eventos que envolvam toda a turma na exposição de seus 

textos, inclusive com discussão dessas produções. 

3° bimestre e 4° bimestre 

Objetivos: 

• Estabelecer nos educandos o domínio dos aspectos básicos da escrita. 

• Criar conexões dos conhecimentos historicamente acumulados sobre 

linguagens com os saberes e experiências da sua vida pessoal e social. 

• Ressignificar a ideia de literatura e cultura, bem como os meios que são 

utilizados para expressá-las. 

• Melhorar o nível de leitura e interpretação textual. Tendo em vista a 

preparação para atuar em avaliações somativas dos mais diversos 

níveis na área de língua portuguesa. 

• Levar o aluno ao reconhecimento de outras formas de expressão cultural 

e literária, com o objetivo de promover o respeito e promoção da 

diversidade. 
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• Possibilitar que os educandos possam refletir criticamente sobre 

diversas questões históricas e contemporâneas associadas a luta pelos 

direitos humanos. 

• Criar o desejo pela felicidade pessoal e coletiva, através de uma 

convivência solidária e harmoniosa. 

• Melhorar os resultados nas avaliações externas, especificamente SAEB 

e SIPAE/DF. 

Ações: 

Trabalho com habilidades exigidas para realização das avaliações externas. 

Contextualização dessas habilidades com a implementação do projeto, 

relacionando com os eixos da produção escrita e oficina literária, 

preferencialmente. 

Realização do trabalho com pontuação, ortografia e conectivos, com o fito de 

produções coerentes e coesivas. 

Trabalho com questões interpretativas que desafiem os alunos, 

preferencialmente em grupo ou duplas para que seja aberto um espaço de 

compartilhamento do saber. 

Aproveitamento da realidade local para fomentar discussões e busca de 

soluções ou propostas feitas e construídas pelos alunos com o auxílio dos 

professores. 

Trabalho com narrativas que, por muito tempo foram desconsideradas na 

elaboração do currículo, a saber: a narrativa do negro, LGBTQIA+, das 

pessoas com deficiência, do indígena. 

Integração dos conhecimentos científicos com outras formas de conhecimento, 

com vistas a gerar uma concepção clara sobre os limites e contribuição de 

cada um. 
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RECURSOS UTILIZADOS 

 

Acesso à: 

• Internet;  

• Livros didáticos; 

• Datashow; 

• Filmes; 

• Músicas; 

• Material impresso; 

• Biblioteca; 

• Links; 

• Tutoriais; 

• Vídeos; 

• Folhas em branco A4; 

• Lápis; 

• Caneta. 
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CRONOGRAMA 

 

8º ano 

 

14/02/2022 - 18/02/2022 

• Diagnóstico 

• Acolhimento 

- Dinâmica 

21/02/2022 - 25/02/2022 

• Iniciação à história da língua 

• Cronologia da Língua Portuguesa 

- Vídeos 

- Atividade impressa 

03/03/2022 - 04/03/2022 

• Formação de palavras: aglutinação/justaposição 

• Variação linguística 

- Dinâmica ( uso recorrente de termos populares) 

07/03/2022 - 11/03/2022 

• Reconstituição dos saberes 

14/03/2022 - 18/03/2022 

• Preconceito linguístico 

-  Aprendizagem em espiral 

21/03/2022 - 25/03/2022 

• Preconceito linguístico 

- Aprendizagem em espiral 

28/03/2022 - 1/04/2022 

• Preconceito linguístico 

- Aprendizagem em espiral 

04/04/2022 - 08/04/2022 

• Estudos dos aspectos culturais regionalistas 

- Rodas de conversa 

- Produções de texto 
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- Brainwriting 

- Aula invertida 

11/04/2022 - 14/04/2022 

• Estudos dos aspectos culturais regionalistas 

- Rodas de conversa 

- Produções de texto 

- Brainwriting 

- Aula invertida 

18/04/2022 - 20/04/2022 

• Influências linguísticas 

- Relógio digital 

25/04/2022 - 29/04/2022 

• Influências linguísticas 

- Relógio digital 

 

9º ano 

 

14/02/2022 - 18/02/2022 

• Diagnóstico 

• Acolhimento 

- Dinâmica 

21/02/2022 - 25/02/2022 

• Iniciação ao sentido denotativo e conotativo 

• Sentido conotativo e denotativo através da multissemiologia (filmes, 

músicas, teatro, textos escritos, placas de sinalização, etc.) 

03/03/2022 - 04/03/2022 

• Uso do ponto final 

- Emprego no texto 

07/03/2022 - 11/03/2022 

• Uso das aspas 

- Diferenciação do uso metodológico e semântico. 

14/03/2022 - 18/03/2022 

• Revisão dos tópicos anteriores 
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21/03/2022 - 25/03/2022 

• Introdução ao uso da vírgula 

 

28/03/2022 - 1/04/2022 

• Uso da vírgula através dos textos 

04/04/2022 - 08/04/2022 

• Produção escrita integralizadora, considerando a aplicação de todos os 

tópicos estudados de forma articulada. 

11/04/2022 - 14/04/2022 

• Introdução ao uso do travessão 

• Questão problematizadora: Quais relações em comum o travessão 

guarda com a vírgula na atmosfera textual? 

18/04/2022 - 20/04/2022 

• Aplicação do travessão e demais sinais de pontuação em produções 

textuais próprias 

25/04/2022 - 29/04/2022 

• Revisão final baseada em gameficação 

• Oficina textual 
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FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DOS 

CONTEÚDOS MÍNIMOS 

1.IDENTIFICAÇÃO: 

UE: CEF 15 do Gama 

Componente Curricular: Educação Ambiental   

Ano: 2022  

Modalidade: Ensino Integral: Integral  

Professores:  Washington Luiz Campos Leal   

Coordenador(a): Gilberto Alves Araujo 

Nome do Projeto: Ao ar livre sou mais feliz  
 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
 

Objetivos de Aprendizagem (BNCC, Currículo em Movimento; Reorganização Curricular) 

   Caracterizar o ecossistema do Gama e região o correlacionar com as hortaliças 

adequadas para cada e a época do ano. (EF07 C107) 

   Avaliar a importância de plantar árvores, assim como as hortaliças e suas 

importâncias para se ter alimentos mais ricos em nutrientes e mais baratos.( 

EF07C108) 

   Avaliar como a alimentação pobre em fibras e vitaminas pode influênicas na saúde 

da comunidade. (EF07C109) 

   Aproveitar parte da produção das hortaliças na escola. 

   Comercializar parteda produção a custo baixo na comunidade escolar 

   Despertar nos alunosa importancia dos produtos orgânicos na sua alimentação 

   Aplicar a interdiciplinaridade çom outros projetos escolares 

 

 

 



 

 

2. PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO DAS AULAS 
 

 
1º Bimestre 

Objetivos Metodologia Avaliação 

- Conhecer os diversos tipos 

de solo e suas características  

- Apresentar as ferramentas, 

suas utilidades e como 

manejar 

- Conhecer os tipos de 

sementes, e suas 

características  

- Identificar as hortaliças e 

suas características. 

-Através  da observação da 

coloração  

- Através do tato 

- Através da granularidade  

- Através da manipulação,  do 

tamanho e textura das folhas e 

formas das raízes 

- Através da observação 

quanto a participação, 

interesse, disposição, 

disponibilidade, empatia. 

   

 
2º Bimestre 

Objetivos Metodologia Avaliação 

- Manter a horta produtiva 

através dos tratos culturais  

- Replantar os espaços que 

estiverem falhos. 

- Identificar o período e a 

forma correta pra se fazer a 

colheita  

- Aprender a forma adequada 

para limpar e embalar cada 

hortaliça.   

 - Utilizando ferramentas 

adequadas e com a orientação 

e supervisão do professor. 

- Observando as características 

de maturação e coloração  

- Praticando sob a orientação e 

observação do professor 

- Através da observação 

quanto a participação, 

interesse, disposição, 

disponibilidade, empatia. 

- Pela participação do aluno na 

preparação, plantio e 

manutenção dos canteiros 

 

   

 
3º Bimestre 

Objetivos Metodologia Avaliação 

- Plantar um canteiro de 

hortaliça em consorciamento  

- Manter a horta produtiva 

através de tratos culturais 

necessários  

- Formar uma composteira 

utilizando parte dos resíduos 

orgânicos da escola  

- Montar uma horta orgânica 

- Utilizando vários tipos de 

sementes ao mesmo 

tempo,  criando um ambiente 

de competitividade  

- Através da separação e 

incorporação dos resíduos 

orgânicos 

- Através da observação 

quanto a participação, 

interesse, disposição, 

disponibilidade, empatia. 

- Pela participação no preparo 

e manutenção dos vasos 

  



 

em vasos individuais 

 
4º Bimestre 

Objetivos Metodologia Avaliação 

- Reaproveitar baldes e outros 

recipientes domésticos na 

formação de uma horta 

- Manter a horta produtiva 

através dos tratos culturais 

necessários  

- Fazer uma feira interna com 

os trabalhos dos alunos 

- Reaproveitando recipientes 
que estiverem em desuso na 

casa dos alunos. 

- Através de uma colheita 

final, limpeza e embalagem 

adequada,  exposição e 

comercialização. 

- Através da observação 

quanto a participação, 

interesse, disposição, 

disponibilidade, empatia. 

- Pelo comprometimento em 

adquirir e reutilizar com 

plantas o seu recipiente  

- Pelo comprometimento na 

participação da feira interna. 

  



 

 
 

 

3. REFERENCIAL TEORICO E METODOLOGICO 
 

O projeto será realizado através de Práticas Pedagógicas que possam desenvolver 
habilidades de educação ambiental e reforço para a disciplina de Ciências Naturais, 
fortalecendo a prática da disciplinas no seu dia-a-dia e na vida cotidiana. No 1º Bimestre 
o conteúdo será trabalhado através de Plantios em vasos individuais. Para que cada 
aluno tenha como acompanhar o desenvolvimento das especieis vegetais. 

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

O estudante será avaliado através da sua participação em sala de aula, sendo 
observado em todas as aulas seu desenvolvimento no projeto e sua aprendizagem dos 
conceitos trabalhados. Além disso os alunos serão avaliados pela suas próprias 
experiência.  

 
 

5. RECUSOS PEDAGÓGICOS NECESSÁRIOS. 
 

1º  BIMESTRE.  
  - Enxadas 
  - Ancinhos 
  - Pá 
  - Mangueira 
  - Bico de mangueira 
 -  Adubo Orgânico 
 - Mudas de Hortaliças (Alface, Couve, Cebolinha) 
 - Mudas de plantas de medicinais. 
 - Semente de Hortaliças. 
 
2º BIMESTRE. 
 -  Adubo orgânico 
 - Mudas de hortaliças. 
 - Mudas de plantas medicinais 
 - Condimentares e aromáticas 
 - Vasos plásticos 
 - Terras preparadas 
 - Semente de hortaliças 
 - Vasos Pláticos. 
 
3º BIMESTRE. 
 - Adubo orgânico  
 - Mudas de hortaliças 
 - Sementes de hortaliças 
 



 

 
 
 
4º BIMESTRE. 
- Adubo orgânico 
- Mudas de hortaliças 
- Sementes de hortaliças. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
Atividades desenvolvidas por meio de projetos estão cada vez mais presentes 

nas unidades educacionais, sendo utilizados como recurso pedagógico, com o 

objetivo de proporcionar ao educando, vivenciar de uma nova forma, vários aspectos 

do meio em que está inserido. 

Outra característica importante que fundamenta o crescente interesse por 

projetos é que todo projeto é uma atividade eminentemente instrutiva. Participar da 

execução de um projeto enriquece o acervo pessoal (e institucional) com novas 

experiências, conhecimentos e habilidades. Essa característica faz dos projetos uma 

alternativa importante a ser considerada em sistemas educacionais, seja como 

solução para vários problemas, seja como forma de introdução de inovações e 

aprendizagem organizacional (MOURA e BARBOSA, 2011). 

A escola, como ambiente de múltiplas vivências, tem sido palco de diversas 

transformações experimentadas pelos estudantes, é parte primordial na formação 

integral do indivíduo como cidadão, e, com tal responsabilidade, necessita-se da 

formulação de um Projeto Político Pedagógico que concilie com os objetivos que a 

instituição de ensino tem o objetivo de alcançar. O Projeto Político Pedagógico é um 

instrumento flexível, este visa atender os estudantes dos 6º e 7º anos da comunidade 

escolar do Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama – Distrito Federal. 

O projeto irá desenvolver a habilidade EF03HI04 da BNCC (Identificar os 

patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões 

culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados). 

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

O trabalho desenvolverá atividades que atendam às demandas dos alunos 

Centro Ensino Fundamental (CEF)15 do Gama, no que se refere a educação 

patrimonial. Como se trata de um ensino integral ao qual o aluno passa 

obrigatoriamente dois turnos na instituição de ensino precisamos diversificar as 

atividades, e por conta disso são ofertados os projetos com uma gama de opções 

para que eles possam ampliar seus conhecimentos. 

Existe a necessidade da comunidade escolar em adquirir conhecimento e 



2 
 

despertar o interesse em valorizar e conservar o patrimônio cultural e também a 

preservação do patrimônio escolar, porque não reconhecem os bens públicos como 

pertencentes ao cidadão e não se apropriam desses dos mesmos como pertencentes 

a suas próprias histórias como cidadãos. Nossos alunos ainda não estão totalmente 

conscientizados do seu papel como parte integrante desse processo. 

 Segundo HORTA, Maria de Lourdes Parreiras et al, “O patrimônio cultural e o 

meio-ambiente histórico em que está inserido oferecem oportunidades de provocar 

nos alunos sentimentos de surpresa e curiosidade, levando-os a querer conhecer 

mais sobre eles.” 

 

3. TEMA GERADOR 

O conhecimento sobre o patrimônio cultural influencia na formação da própria 

identidade, permitindo ao cidadão compreender a importância de valorizar a cultura 

como forma de preservar o que somos. Existe a necessidade da intervenção da 

escola no que concerne ao conhecimento e reconhecimento de patrimônio cultural, 

transmitindo conhecimento e informações acerca do tema abordado e sua 

importância para cidadãos. A importância dessa intervenção se dá pelo fato de que 

se não for despertado os interesses pelo nosso patrimônio quando jovem, não irá 

consumir cultura quando adulto. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

O presente projeto consiste em provocar no aluno aprendizado sobre o 

processo cultural, esta prática possibilita o contato do educando com seu passado, 

fortalecendo a relação das pessoas com suas heranças culturais, promovendo um 

melhor relacionamento destas com estes bens, percebendo sua responsabilidade 

pela valorização e preservação do Patrimônio. 

Através desse projeto, o ensino e aprendizagem podem ser estimulado e 

ampliado, permitindo os alunos conhecer lugares, histórias, objetos, monumentos e 

tradições que foram ou são importantes a sua história. 

 O patrimônio histórico em que está inserido oferece oportunidades de 

provocar nos alunos sentimento de curiosidade, levando-os conhecer sobre o que é 

um bem cultural e patrimonial, falando sobre o passado para compreendermos 

melhor o presente. 
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Portanto, a proposta da Educação Patrimonial na escola é envolver os 

estudantes no reconhecimento e valorização dos bens culturais e que estão bem ao 

nosso lado. No entanto, o trabalho de educação patrimonial torna- se imprescindível 

para a adequada proteção do patrimônio da nossa cidade. 

 

5. OBJETIVO GERAL DE APRENDIZAGEM DO PROJETO 

Promover na comunidade escolar para os alunos do 6º e 7º anos do Centro 

Educacional CEF 15 do Gama, um projeto como forma de despertar nos educandos o 

conhecimento e a valorização do repertório de natureza cultural que fazem parte da história 

do Distrito Federal.  

Valorizar a identidade e a memória que compõe o Patrimônio cultural de 

Brasília, demonstrando a importância dessa prática pedagógica, concernente ao 

processo de ensino/aprendizagem, no que diz respeito ao sentimento de 

pertencimento dos sujeitos com os bens que o cercam, permitindo assim que o aluno 

se torne um sujeito crítico, reflexivo e participativo, através do conhecimento do 

aprendizado histórico, estimulando-o ao interesse pela história e cultura de sua 

cidade. 

Envolvendo os alunos em situações de aprendizado, o espírito crítico será 

estimulado, propiciando aos alunos o conhecimento sobre o Patrimônio cultural de 

Brasília e a importância de se conhecer melhor nossas manifestações culturais, 

estimulando e despertando o interesse em resolver questões significativas para a vida 

pessoal e coletiva, através de atividades e apresentações lúdicas, brincadeiras, 

tornando o aprendizado leve, gostoso e divertido. 

 

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAGEM DO PROJETO 

•  Significado e conceito de Patrimônio 

•  Identificar e reconhecer os patrimônios materiais e imateriais do patrimônio 

cultural como processo de aprendizagem 

•  Reconhecer a escola como parte do patrimônio pertencente a todos os cidadãos. 

•  Manter em bom estado as instalações físicas em geral da escola para conservação 

do patrimônio, preservando a segurança dos alunos e o patrimônio escolar, 

desenvolvendo sentimento de pertencimento, através de atividades de 

conscientização. 

•  Envolver os educandos no gerenciamento de patrimônio 

•  Desenvolver ações que permitam o acesso educandos aos conceitos importantes 
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sobre Patrimônio Cultural e sua Preservação; 

•  Apresentar a história da ocupação urbana e arquitetônica de Brasília 

•  Relacionar a história de Brasília à história de formação da Região do Gama 

•  Apontar os bens públicos de Brasília/DF 

•  Desenvolver memória e escrita 

•  Reconhecer e valorizar o patrimônio cultural local 

•  Fortalecer o sentimento de pertencimento à cidade por meio do conhecimento da 

História da cidade 

•  Valorizar e divulgar os bens e manifestações culturais de Brasília/DF 

•  Identificar a importância do IPHAN para manutenção e organização dos 

Patrimônios brasileiros 

 

7. METODOLOGIA 

O projeto será realizado de forma dinâmica e criativa, inserindo e ampliando o 

conhecimento dos alunos como enriquecimento individual e coletivo, resultando 

também em um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua 

herança cultural. 

Avaliar o conhecimento prévios dos educandos, coletando informações de 

tudo que eles já sabem sobre o assunto que não foi adquirido na escola, 

conhecimentos que o aluno adquiriu ao longo da sua vida, pela influência familiar, 

religiosa, política, econômica, cultural e intelectual.  

As atividades são planejadas com ênfase na ludicidade e na interação dos 

estudantes, de modo a oportunizar momentos de aprendizagem e de conhecimento 

pessoal, permitindo ao aluno conhecimento e aprofundamento acerca do patrimônio 

cultural de sua cidade e suas origens.  

Produzir ações de dinâmica, observação e ensino relacionadas à cultura em 

que uma comunidade escolar está inserida, tornando-se uma atividade primordial 

para que a educação faça sentido para estes alunos.  

O projeto será realizado em sala de aula, por meio dos materiais impressos, 

como folders, informativos, vídeos, filmes, dinâmicas e fora de sala de aula através 

de passeios, possibilitando um olhar diferenciado para a cidade de Brasília/DF, 

valorizando a diversidade de patrimônio cultural, que marca a paisagem e arquitetura 

da cidade. 
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8. PLANO DE AÇÃO 

Sendo o Projeto Político Pedagógico, uma junção de propostas que têm como 

objetivo nortear as ações do ano letivo que se segue, o projeto será administrado de 

forma presencial, em sala ambiente, de acordo com a determinação do Governo do 

Distrito Federal (PORTARIA CONJUNTA Nº 12, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021), com 

retorno presencial de 100% as unidades escolares. 

O projeto está em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB – 

9.394/96, que prevê em seu art. 1º: A educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais. 

Será realizado através de exposição de informações e atividades interativas, 

impressas, conversas, livros, maquetes, palestras e passeios. 

 

9. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

•  Papel A4 branco 

•  Papel A4 cores diversas  

• Material impresso IPHAN 

•  Filmes (ainda a definir) 

•  Projetor de slides - Aula expositiva dialogada 

•  Fotografias antigas e atuais da escola 

•  Impressões fotográficas do patrimônio cultural de Brasília 

•  Palestra IPHAN (data a definir) 

•  Conversas, diálogos e esclarecimentos de dúvidas 

•  Desenhos e maquetes 

•  Passeios 

•  Exposições de fotografias em sala de aula 

•  TV tela grande e som 

•  Cartolina 

• Transporte para eventos culturais 

•  Isopor 

•  Cola colorida 

•  Textos diversos 

•  Xerox 

• Papel fotográfico 

• Pincéis para quadro branco 

• Pincéis de pelo (25 redondos e 20 chatos) 
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• Pistola de cola quente 

• Bastão de cola quente 

• Cartilha do GDF (Nina em Patrimônio Cultural: cuidar para preservar) 

• Cola de isopor 

• Tinta guache 

10. CRONOGRAMA 

1º Bimestre 6º e 7º anos. 

•  Conceito e importância de cultura 

• Surgimento da Educação Patrimonial, significado e conceito de Patrimônio 

(definição, termos que envolvem o conceito e classificação segundo o IPHAN) 

• Patrimônio material e imaterial 

• Preservação do patrimônio cultural material e imaterial (formas de preservação) 

• Patrimônio cultural e imaterial no Distrito Federal 

• O que é patrimônio escolar 

• Identificação da escola como um bem social da comunidade. 

• Patrimônio e valorização do patrimônio escolar, 

• Qual é o seu papel na preservação do patrimônio escolar 

• Exposição em sala de aula de fotos antigas e atuais do CEF 15 

• Confecção da maquete da escola velha 

• Apresentação da maquete da escola velha 

• Confecção da maquete da escola nova 

• Apresentação da maquete da escola nova 

• Origem da cidade do Gama/DF 

• Patrimônio Cultural do Gama/DF 

• Filme narradores de Javé 

• Continuação filme narradores de Javé 

• Continuação do filme narradores de Javé (1hora e 40 minutos) 

• Debate e roda de conversa sobre filme narradores de Javé 

 

 

2º Bimestre 6º e 7º anos. 

• Cartilha do GDF Nina (Cuidar para preservar) https://www.cultura.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/joomla/c7922979d7b926cc98240835565bcaee.pdf 

• Debate e diálogo sobre a Cartilha Nina (Cuidar para preservar) 

• Brasília, patrimônio cultural da humanidade (conhecer e preservar) 

• Roda de conversa para conhecimento dos patrimônios culturais mais significativos 

https://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/joomla/c7922979d7b926cc98240835565bcaee.pdf
https://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/joomla/c7922979d7b926cc98240835565bcaee.pdf
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de Brasília (Patrimônios Culturais de nossa cidade) 

• Exposição na sala de aula de patrimônios culturais de Brasília 

• Bens tombados (Patrimônio cultural de Brasília) 

• Passeios aos Patrimônios culturais de Brasília  

• Montagem da exposição – Patrimônio cultural de Brasília 

• Exposição de fotos tiradas no passeio pelos alunos e reconhecimento do ambiente 

• Conhecer o papel de músicos e grupos de música brasileiros que contribuíram para 

o desenvolvimento de formas e gêneros musicais na construção do patrimônio 

cultural do Distrito Federal. 

• Maquete – Montagem – Patrimônio Cultural de Brasília 

• Maquete – Montagem - Patrimônio Cultural de Brasília 

• Maquete - Apresentação dos grupos - Patrimônio Cultural de Brasília 

• Maquete – Apresentação dos grupos - Patrimônio Cultural de Brasília 

• Palestra (Ver a possibilidade de ser com a Cosete - a definir) 

• Realização de aulas-passeio ao longo do ano letivo com vista ao enriquecimento 

dos projetos pedagógicos e dos temas trabalhados em sala de aula, bem como 

promover o conhecimento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade 

 • Vídeos sobre a história do surgimento de Brasília 

 • Visita aos principais ou um dos pontos histórico-arquitetônicos de Brasília. 

Sugestões: Congresso Nacional, Memorial JK, Torre de TV, Museu da República, 

Catedral Metropolitana de Brasília, Catetinho, Museu vivo da Memória Candanga, 

Ermida D. Bosco, Igreja de Fátima, Parque Sarah Kubitschek. 

 

3º Bimestre 6º e 7º anos. 

• Palestra (a definir) 

• Dia do Patrimônio Cultural (que patrimônio o educando acha mais interessante em 

Brasília e por quê). 

• Apresentação em sala, para os estudantes a relação entre essa história e a história 

de formação e ocupação da região do Gama 

• Artistas que contribuem para a formação patrimonial da cultura do DF. 

• Vídeos sobre os patrimônios culturais de Brasília e sua origem 

• Vídeos (Role cultural – Cine Brasília 

• Origem do cine Brasília 

• Role cultural – Museo vivo da memória Candanga 

• Origem do Museo vivo da memória Candanga 

• Role cultural – complexo cultural três poderes 

• Origem do complexo cultural três poderes 

• Role cultural – Museo do catetinho 

• Origem do Museo do catetinho 

• Role cultural – Biblioteca Nacional de Brasília 

• Origem do Biblioteca Nacional de Brasília 

• Role cultural – Museu Nacional 
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• Origem do Museu Nacional 

• Role cultural – Memorial dos povos indígenas 

• Origem do Memorial dos povos indígenas 

 

 

 

4º Bimestre 6º e 7º anos. 

• Filme Poeira e Batom parte 1: Retrata a história da construção de Brasília contada 

por 50 mulheres (58 minutos e 42 segundos) 

• Filme Poeira e Batom parte 2: Retrata a história da construção de Brasília contada 

por 50 mulheres 

• Debate e diálogo sobre o filme poeira e batom 

• Filme: Brasília capital do século 

• Debate e diálogo sobre o filme Brasília capital do século 

• Documentário “Brasília: Projeto Capital”, Dinâmica: De qual patrimônio estamos 

falando? 

• Palestras de cunho formativo com agentes de educação patrimonial da SEEDF 

(data a definir) 

• Reconhecendo os patrimônios – Jogo do tabuleiro infiltrado 

• Realização de aulas-visitas ao longo do ano letivo com vista ao enriquecimento 

dos projetos pedagógicos e dos temas trabalhados em sala de aula, bem como 

promover o conhecimento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade 
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