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1. APRESENTAÇÃO 
 

  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do Centro de Ensino Fundamental 206, além de ser uma exigência legal fundamentada no inciso IV do artigo 

206 da CF 1988, em conformidade com os artigos 12 e 13 da Lei 9.394/96, que garantem o princípio da gestão democrática nas escolas como imperativo 

da participação da comunidade em seus projetos, permite apresentar a história, a cultura, os valores, o trabalho, os profissionais da unidade escolar e a 

realidade socioeconômica na qual ela está inserida. Representa a síntese das intenções da escola e os anseios da comunidade, com propostas e ações que 

convergem para um objetivo comum: uma educação de qualidade. 

O debate sobre o PPP foi fortalecido no Brasil, a partir da necessidade de adequar a escola às novas exigências do contexto social, econômico e 

cultural, sobretudo a partir da década de 1990. A diversidade de tempos, espaços e atores passou a exigir a democratização de acesso e participação nas 

tomadas de decisões e organização do trabalho escolar. 

Nesse sentido, a necessidade de reorganizar as instituições de ensino, por meio de um processo democrático/participativo, exigiu flexibilização e 

superação de modelos rígidos e fechados em si mesmos. 

O resultado desses debates e anseios foi instituído, em forma de lei, no artigo 206 da Constituição Federal, que contempla uma série de situações e 

demandas no âmbito educacional e fundamenta a responsabilidade de reflexão e intencionalidade educativa da instituição de ensino.  Tal artigo trouxe 

como princípio a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 1988). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/96, corroborou para aplicação do princípio da gestão democrática ao fortalecer a autonomia 

para a construção de projetos, que contemplem as necessidades de cada instituição e da sua comunidade. Tais projetos devem ser elaborados a partir de 

um levantamento do que a equipe gestora, professores, alunos, pais e a comunidade entendam como necessária à instituição. 

 Dessa forma, é correto afirmar que está nas mãos da comunidade escolar definir suas intencionalidades e organizar o trabalho pedagógico, desde 

que respeitados os limites legais. As regras garantem que a autonomia não favoreça o isolamento da instituição e venha causar prejuízos aos valores 

democráticos. Nas palavras do de José Mário Azanha “a instituição escola pública é uma diversidade, e não uma unidade” (AZANHA, 2006, p.96). O 
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projeto não deve atender apenas às exigências legais, entretanto, por razões óbvias, não pode se afastar delas. 

É relevante registar que o Projeto Político Pedagógico do CEF 206 está fundamentado em orientações legais estabelecidas na Constituição Federal 

(CF 1988), na Lei de Diretrizes e Bases (LDB- Lei 9.394/96), Currículo em Movimento da Educação Básica - Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (SEDF, 2014), Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens - Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal (SEDF, 2014). 

  Ao buscar fundamentos nas leis e nas diretrizes da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o CEF 206 reafirma o seu compromisso 

com a construção de um Projeto Político Pedagógico democrático, emancipador, baseado no diálogo e no respeito à pessoa humana, no respeito à 

diversidade e no compromisso com a sustentabilidade, ao mesmo tempo em que embasa as suas propostas em um vasto material teórico-metodológico 

para orientação e mudança da realidade escolar na qual está inserido. 

Assim, esse projeto reúne propostas de ações concretas a serem tomadas no ano de 2022, definindo e (re) organizando atividades e projetos 

norteadores do trabalho pedagógico. Além disso, apresenta a história, a estrutura organizacional e os princípios da unidade escolar. 
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1.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 
Nome da escola: Centro de Ensino Fundamental 206 do Recanto das Emas 

Código: 53011600 

Endereço: Quadra 206 Conjunto 2 Lote 2 

Telefone:3901-3657 / 3901-3658 

E-mail: cef206.creremas@gmail.com ou cef206.remas@edu.se.df.gov.br 

 

Equipe Gestora 2022 

Diretora: Maria Ignez Ventura 

Vice-Diretor: Adriano Francisco da Silva 

Supervisores: 

Daniely Tavares de Sá (Pedagógico - 3º ciclo) 

Patrícia Bueno Marques ( Pedagógico –EJA). 

 

Coordenadores: 

Bráulio Douglas Amancio – 3º ciclo 

Carlos Adriano de Sousa – 3º ciclo 

Carlos Eduardo Cesario – EJA 

Paulo César Cerqueira Rocha – 3º ciclo 

Cláudia Rosa Cassimiro de Araújo Teixeira – EJA 2º segmento 

Osmar da Costa Vale Filho – EJA 1º segmento 

 

mailto:cef206.remas@edu.se.df.gov.br
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1.2  PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

A presente proposta representa a sistematização das ações e intencionalidades definidas pela comunidade escolar, e apresenta a opção educativa do 

CEF 206 para atingir os objetivos educacionais. Faz parte de um processo que buscou avaliar e entender o contexto das famílias, dos professores, alunos, 

avaliações institucionais, a fim de saber quais princípios básicos seguir. Para isso, foi necessário ouvir a comunidade escolar, dialogar com professores, 

funcionários, atores envolvidos direta e indiretamente no processo educativo e análise minuciosa das avaliações institucionais. 

O Projeto Político Pedagógico se faz democrático na medida em que permite a participação efetiva da comunidade em seu processo de construção, 

tendo em vista que deve definir os fins e o tipo de escola que almeja alcançar. Neste enfoque, faz-se necessário traçar metodologia capaz de assegurar a 

participação, apreciação de propostas e ações conjuntas. 

 Para tanto, a equipe de gestores, supervisores, coordenadores e orientadores educacionais da instituição, definiu o cronograma de datas/ações, 

metodologias de elaboração coletiva, abrindo espaços para sugestões e propostas. Essa mesma equipe ficou responsável por coordenar orientações, 

sistematizar as discussões através da elaboração de textos e estabelecer reuniões entres os segmentos que compõem a comunidade escolar.  

Os espaços e tempos das coordenações pedagógicas foram destinados aos encontros coletivos e individuais. Eles foram necessários para o bom 

desenvolvimento dos trabalhos, garantido a participação de todos os turnos da escola, assegurando o envolvimento da comunidade escolar em sua 

totalidade. 

Para abarcar a garantia da participação da comunidade escolar no PPP que ora se apresenta, foi preciso um trabalho de conscientização sobre a 

importância de sua participação na construção/reconstrução do Projeto Político Pedagógico. Tal proposta foi possível graças à utilização de estratégias 

individuais como convites, questionários, escutas individualizadas, combinadas com estratégias coletivas como reuniões e palestras. 

Pensar e participar do PPP, é pensar e reescrever a história da escola – algo que não pode ser burocrático. A escola construiu sua identidade ao 

longo do tempo. A partir do momento em que os variados atores tomam conhecimento dessa história, se sentem impulsionados a continuar o seu processo 

de (re)construção. Nesse sentido, o principal instrumento utilizado para promover a participação da comunidade escolar foi a conscientização sobre o seu 

papel de agente transformador da realidade. 
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Ao valorizar a história da escola e da comunidade, a gestão escolar ratifica e fortalece o diálogo comunidade-escola, ampliando a participação 

cidadã no processo educacional. Assim sendo, como meio de conscientização, o CEF 206 apresentou o projeto intitulado “MINHA ESCOLA TEM 

HISTÓRIA”, com objetivo de compreender os aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos que marcaram a trajetória da instituição. 

Dessa forma, buscou-se a participação colaborativa de vários segmentos, atingindo pais, responsáveis, corpo docente e discente, professores, 

gestores e servidores, para que pudessem participar dos debates, apresentar propostas e desejos e, a partir das demandas, articular ações em busca de uma 

identidade institucional. 

 

2 HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR: DESCRIÇÃO HISTÓRICA 

 

A aprovação da criação de CEF 206 foi concretizada de acordo com a resolução nº 6152 de 14 de novembro de 1997.O CEF 206 segue tanto a 

resolução nº 1/2018-CEDF, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece normas para a Educação Básica no sistema de ensino do Distrito Federal, bem 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº 9394/96 e a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 

O CEF 206 foi inaugurado em abril de 1997. Sua primeira diretora foi a professora Olinda Teixeira Borges. Foi a quinta escola construída no 

Recanto das Emas, junto com outras três escolas inauguradas no mesmo ano. A escola absorveu as séries de 1ª a 4ª séries, advindas do anexo do CEF 

104, totalizando trinta turmas com 1200 alunos. Na Tabela 1, está registrada a  evolução gradativa de disponibilidade de turmas e oferta de ensino por 

seriação e também a Educação de Jovens e Adultos.   
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Evolução da Disponibilidade de turmas - CEF 206  

 

Ano 

 

Série/Ano 

 

Turno 

 

Turmas 

Quantidade 

de 

Estudantes 

1998 5º série Matutino  32 1250 

1999 EJA – 1º Segmento Noturno 10 - 

2000 6º série no  Diurno - - 

2002 7º série  Diurno - - 

2003 8ª série  Diurno - - 

2003 EJA – 2º Segmento Noturno -  -  

2005 Todas as séries Diurno/noturno Todas 2110  

2007 Todas as séries Diurno/noturno Todas 2104 

                        Tabela 01: Evolução da disponibilidade de turmas - CEF 206 

 

Em 2013 foi aprovada a criação do anexo do Centro de Ensino Fundamental 206 do Recanto das Emas (ensino fundamental – séries iniciais), localizado 

na Avenida Recanto das Emas - Área Especial, Quadra 203, lote 32 s/n, vinculado à Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas, através da 

portaria nº 51 de 17 de março de 2014. 

Com a abertura do anexo a escola disponibilizou mais 15 turmas de ensino fundamental – Anos Finais, no período vespertino, sendo que destas, 

3 turmas foram destinadas ao CDIS para a correção da distorção idade/série que possuía na escola, sendo que em 2015 a escola corrigiu a distorção 

série/idade. 
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Em 2016 este anexo foi desvinculado do CEF 206 e tornou-se a Escola Classe 203, vinculado à Coordenação Regional de Ensino Recanto das 

Emas, através da portaria nº 61 de 11 de março de 2016. 

Em 2017 a escola atendeu uma clientela inicial de 1245 alunos, divididos entre o 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental – séries finais (matutino e 

vespertino, sendo três turmas do Programa para Avanços das Aprendizagens Escolares – PAAE, pela manhã) e 1º e 2º segmentos da EJA (noturno). 

Em 2018 o CEF 206 atendeu uma clientela de aproximadamente 1285 alunos, divididos entre 30 turmas do 3º Ciclo, Blocos I e II (diurno) e 12 

turmas da EJA (noturno), 1º e 2º segmentos. 

Em 2019 o CEF 206 atendeu um total de 1228 alunos, divididos entre 30 turmas do 3º Ciclo, Blocos I e II (diurno) e 12 turmas da EJA (noturno), 

1º e 2º segmentos. 

Em 2020 o CEF 206 atendeu um total de 1367 alunos, divididos entre 30 turmas do 3º Ciclo, Blocos I e II (diurno) e 12 turmas da EJA (noturno), 

1º e 2º segmentos. 

Em 2021 o CEF  206 atendeu um total de 1223 alunos, sendo distribuídos 30  turmas do 3º Ciclo, Blocos I e II (diurno) e 12 turmas da EJA 

(noturno), 1º e 2º segmentos. 

Em 2022 o CEF 206 está atendendo um total de 1164 alunos, distribuídos do seguinte modo:  

 

       Modalidade    Turno Nº de Alunos 

Bloco I – 3º ciclo Diurno 445 

Bloco II – 3º ciclo Diurno 342 

EJA (1º e 2º segmentos) Noturno 377 

                                                                                                                          Fonte: SEDF- Distrito Federal i-Educar Escola, maio de 2022. 
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O CEF 206 está situado na área urbana da quadra 206 conjunto 2, lote 2 da Região Administrativa do Recanto das Emas – DF. É uma escola de 

dependência estadual, que atende as modalidades 3° ciclo do Ensino Fundamental (Blocos I e II) e EJA (1º e 2º segmentos), de acordo com o seguinte 

horário de funcionamento: 

● Ensino Fundamental – 3º Ciclo (Bloco II): 07:15 às 12:30 horas 

● Ensino fundamental – 3º Ciclo (Bloco I): 13:00 às 18:15 horas 

● Educação de Jovens e Adultos (EJA): 19:00 às 23:00 horas 

 

O ingresso nos anos (3º ciclo) e nas etapas (EJA) dá-se como descrito abaixo. 

Para o 3º Ciclo do Ensino Fundamental – Blocos I e II (6º ao 9º ano), alunos que apresentem transferência de conclusão de série/ano anterior ou que 

sejam diagnosticados de acordo com a idade e conhecimento. 

Para o 1º segmento do EJA I, alunos   que sejam alfabetizados ou   que demonstrem conhecimentos através de histórico escolar ou de teste de nível 

até a 4ª Etapa do Ensino Fundamental (antiga 4ª série). 

Para ingresso no 2º segmento (5ª etapa), ter concluído a série anterior do ensino regular ou o Termo anterior do Curso de Suplência II ou Qualificação 

Profissional II, ou ser classificado de acordo com a idade e conhecimento. 
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2.1  Caracterização Física 

 

DEPENDÊNCIAS FÍSICAS 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 206 – CEF 206 

DEPENDÊNCIA NÚMERO 

Salas de aula 15 

Sala de coordenação pedagógica  1 

Sala de professores com copa 1 

Sala de direção 1 

Sala de recepção 
1 

Sala de vice-direção 1 

Dpósito de alimentos 1 

Depósito dos servidores 1 

Banheiros masculinos para alunos (com 6 boxes cada) 2 

Banheiros femininos para alunos (com 6 boxes cada) 2 

Sala de recursos (AEE) 1 

Sala de orientação 1 

Sala de supervisão pedagógica  1 

Sepósito para material de Educação Física 
1 

Sala de monitoria 
1 

Laboratório de Ciências 
1 

Quadra de esportes coberta 
1 
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Estacionamento de carro para os servidores 
1 

Pátio com uma arena para apresentações 
1 

 

DEPENDÊNCIA NÚMERO 

Biblioteca 1 

Banheiros masculinos para professors ( 6 boxes cada) 1 

Banheiros feminos para professors ( 6 boxes cada) 1 

Banherio com adaptações  1 

Secretaria  1 

Sala administrativa 1 

Sala para servidores 1 

 

RECUSOS MATERIAIS 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 206 - CEF  

RECURSOS DISPONÍVEIS NÚMERO 

Televisor 4 

Data show 17 

Computador  23 

Impressoras 8 

Caixa de som (grande) 1 

Caixa de som (pequena) 16 

Microfone 2 
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Aparelho de som 1 

Mesa de som  1 

Filtro de parede 2 

Microscópio  4 

Geladeira  3 
 

 

RECURSOS HUMANOS DA ESCOLA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 206- CEF 206 

NOME  CARGO TURNO 

Maria Ignez Ventura Diretora Diurno e noturno 

Adriano Francisco da Silva Vice-diretor Diurno e noturno 

Daniely Tavares de Sá Supervisora –3º ciclo Diurno 

Patrícia Bueno Marques Supervisora – EJA Noturno 

Bráulio Douglas Amancio Coordenador pedagógico – 3º ciclo Diurno 

Carlos Adriano de Sousa Coordenador Pedagógico – 3º ciclo Diurno 

Carlos Eduardo Cesario Coordenador Pedagógico – EJA Noturno 

Paulo César Cerqueira Rocha Coordenador Pedagógico – 3º ciclo Diurno 

Victor Hugo F. da Silva Campos Sala de Recursos Diurno 

 Sala de Recursos  

Daiana Silva Lima Orientação Diurno 

Áquila Cristina Camacho Pereira EEAA Diurno 

Edneide Maria de Oliveira Nogueira EEAA Diurno 
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 Chefe de secretaria  

Marcelo Milhomem de Sousa Biblioteca  Diurno 

PROFESSORES 

Matutino – 3º Ciclo - Bloco 2 (Diurno ) –  6º, 7º, 8º e 9º anos - O corpo docente é compost por 15 professores. 

Vespertino – 3º Ciclo - Bloco 1 (Diurno ) –  6º, 7º e  8º  anos - O corpo docente é compost por 17 professores. 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR: CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E 

CULTURAIS DA COMUNIDADE 

Com o cenário pós pandêmico, as fragilidades pedagógicas foram acentuadas, pois nem todos os estudantes conseguiram se adaptar ao ensino mediado por 

tecnologias. Além disso, muitos não tiveram o acompanhamento da família para auxiliá-los a realizar suas atividades escolares e com isso, não conseguiram 

um desempenho satisfatório quanto a aquisição dos objetivos de aprendizagens propostos pelo Currículo em Movimento da SEEDF e suas adequações. Diante 

disso, diversos os desafios para que o CEF 206 consiga minimizar os impactos que a pandemia deixou, o que torna mais complexo o planejamento e ações 

pedagógicas que permitam mudar significativamente esta preocupante realidade por que passa a educação do Distrito Federal e o CEF 206 também está neste 

contexto. Para tanto, fa-ze necessáira uma análise de indicadores que possam nortear as ações pedagógicas para que o planejamento seja fidedigno com a 

realidade do CEF 206.  

Diante da necessidade de identificar e analisar o perfil socioeconômico e cultural, com o objetivo de promover reflexões sobre a comunidade na qual o 

estudante está inserido, a escola optou por fazer, junto ao INEP, IDEB e CODEPLAN, levantamentos de indicadores que possibilitassem uma melhor 

compreensão da realidade na qual os estudantes estão inseridos. Os dados apresentados foram selecionados de acordo com aquilo que a escola considerou ser 

mais pertinente para compreensão da realidade escolar (financeiros, educacionais, físicos, materiais e humanos). 

Como estratégia para levantamento de informações, a escola recorreu a questionários, pesquisas em órgãos oficiais, relatórios da própria escola e 

avaliações institucionais internas e externas. A seguir, serão apresentadas análises dos principais indicadores. 

O CEF 206 situa-se geograficamente em uma área centralizada, no Recanto das Emas, com a população de poder aquisitivo médio - com acentuada queda 

entre 2020 e 2021 (PDAD - CODEPLAN 2021): 56% possuem mais de dois aparelhos de TV em casa; 99% possuem geladeira, sendo que 72% são duplex, 

com o freezer acoplado; 94% possuem máquina de lavar, sendo que 17% destes, até mais de uma; 67% possuem carro, sendo que 19% destes possuem mais 

de um; 65% têm computador em casa, sendo que 17% destes possuem pelo menos dois; 40% possuem pelo menos dois banheiros em casa; 87% possuem no 

mínimo dois quartos em casa e 48% destes possuem três ou mais.  

A quadra tem apresentado expressivo crescimento residencial e principalmente comercial. É bem servida de todos os tipos de comércio (alimentação, 

roupas, eletrodomésticos, farmácias, magazines, materiais de construção, etc.), com lojas de melhor qualidade. Possui uma variedade de igrejas, bancos e está 

ao lado do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e também está próxima da Administração e da Coordenação Regional de Ensino.  
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A escola localiza-se perto da avenida principal da cidade, tornando-se mais fácil a locomoção tanto de carros como de pedestres, com pontos de ônibus 

públicos bem próximos. Estes aspectos justificam a melhoria do padrão da população que forma a comunidade escolar. (CODEPLAN). 

Distribuição da população por arranjos domiciliares - 21% casal com 1 filho; Monoparental (feminino) - 19,9; casal com 2 filhos - 18,3 casal com 3 filhos 

ou mais 8,6%; outros - 32,2%. (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD); 

Sobre a escolaridade, 95,9% dos moradores com cinco anos ou mais de idade declararam saber ler e escrever. (Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios - PDAD- CODEPLAN); 

Entre aqueles que frequentavam a escola, 78,2% estudavam na RA Recanto Das Emas. O principal meio de transporte declarado foi a pé para 50,8% dos 

respondentes (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD- CODEPLAN); O tempo gasto mais reportado foi até 15 minutos para 62,2% dos 

moradores (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD- CODEPLAN); 

O Centro de Ensino Fundamental 206 atende 1164 estudantes. A maior parte desse público é formada por moradores de quadras vizinhas à escola ou 

Região Administrativa do Distrito Federal - Riacho Fundo II, Samambaia e Setor Habitacional Águas Quentes - SHAQ. Entretanto, existe uma parcela 

considerável que mora em núcleos rurais e núcleos urbanos distantes do Distrito Federal, como é o caso dos estudantes que moram próximos à cidade de Santo 

Antônio do descoberto -GO. De acordo com levantamentos do CEF 206 e dados da CODEPLAN, o principal meio de chegar à escola, mesmo para quem mora 

relativamente distante, é andar a pé; em segundo lugar, está o uso do transporte escolar, principalmente para atender estudantes que moram na zona rural e 

áreas limítrofes. É importante apresentar tal realidade, uma vez que pesquisas recentes do INEP (Instituto Nacional de Estudo Pesquisas Educacionais) apontam 

a precariedade do transporte público escolar e a distância entre escola - casa, como uma das causas do aumento da taxa de evasão escolar e falta de interesse 

entre os estudantes.   

No que diz respeito à escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais, 33,1% declararam ter o ensino médio completo (Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios - PDAD- CODEPLAN); 

No que diz respeito à raça/cor da pele, verificou-se que a resposta mais comum foi parda, para 52,2% dos moradores; Branca 32, 2%; Preta 13,6% 

(Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD - CODEPLAN); 

Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela da população que não estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”. Para a 

população entre 18 e 29 anos, 31,7% se encontravam nesta situação (9.955 jovens) (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD- CODEPLAN). 

Ao longo dos anos de 2020 e 2021, foram realizadas pesquisas para identificar e analisar o Perfil Socioeconômico e Cultural dos alunos matriculados no 
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CEF 206, tanto no diurno, alunos do 3º Ciclo, blocos I e II, como do noturno, alunos EJA (1º e 2º segmentos). Foram aplicados questionários aos alunos do 3º 

Ciclo, baseados nas perguntas do questionário do último SAEB que visa o mesmo fim. Além disso, vários levantamentos de perfil  socioeconômico e cultural 

foram feitos no decorrer dos bimestres. Esses dados serviram e servem de base no processo de acompanhamento das transformações sofridas pela comunidade 

escolar. Enretando, defendemos a ideia de que a avaliação é o indicador mais preciso para sinalizar as mudanças necessárias de intervenção no processo de 

aprendizagem. O desempenho dos estudantes é, de todos os indicadores o mais completo e importante, indicando que cenário de ensino deve se perseguido.  
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3.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS DE INDICADORES, ÍNDICES E DADOS:  DIAGNÓSTICO INICIAL 2022 

 

Nos dias 15 e 16 de março de 2022, o instrumento avaliativo denominado Diagnóstico Inicial 2022 foi aplicado na escola CEF 206. Foram avaliados os 

componentes curriculares de Lingua Portuguesa e Matemática. Seguem os dados: 

AVALIAÇÃO EM DESTAQUE 6º ANO 

 

  Tabela 1 – Avaliação resultados a avaliação diagnóstica – 6º ano. 
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HABILIDADES – LÍNGUA PORTUGUESA 6º ANO 
H1 Comparar textos jornalísticos que se referem a um mesmo fato ou a um mesmo 

assunto. 

H2 Relacionar a situação comunicativa ao uso de determinada variante em textos 

opinativos ou argumentativos. 

H3 Identificar o local onde acontece a narrativa. 

H4 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

H5 Identificar o gênero de um texto jornalístico. 

H6 Reconhecer a personagem principal de uma narrativa 

H7 Reconhecer o gênero história em quadrinhos. 

H8 Identificar o tema de um texto jornalístico. 

H9 Reconhecer recursos de coesão pronominal em um texto (pronomes anafóricos) 

H10 Reconhecer marcas de determinada variedade social, regional, etária etc. em textos 

opinativos ou argumentativos. 

H11 Identificar o propósito comunicativo de um texto jornalístico. 

H12 Inferir o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação. 

H13 Reconhecer relações lógico-discursivas presentes no texto (tempo, causa, oposição, 

conclusão, comparação). 

H14 Inferir informação em um texto que conjuga linguagem verbal e não verbal. 

H15 Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de recursos ortográficos em verbetes 

de dicionário 

H16 Inferir informações em textos verbais. 

H17 Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso do ponto de exclamação. 

H18 Identificar o gênero de textos instrucionais de regras de jogo. 

H19  Reconhecer relações lógico-discursivas presentes no texto (tempo, causa, oposição, 

conclusão, comparação). 

H20 Identificar relação de concordância nominal em um texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES – MATEMÁTICA 6º ANOS 
H1 Identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma 

representação plana. 

H2 Corresponder as representações fracionárias e percentual de um número racional. 

H3 Identificar elementos de um espaço amostral associado à ocorrência de resultados 

igualmente prováveis em eventos aleatórios. 

H4 Reconhecer a representação fracionária de um número racional, associada à ideia 

de parte-todo, com o apoio de figura. 

H5 Identificar números naturais segundo critérios de ordem. 

H6 Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou da 

subtração, na resolução de problemas. 

H7 Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e 

cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos. 

H8 Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e 

decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica. 

H9 Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, 

quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer 

(equiprováveis). 

H10 Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com 

compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. 

H11 Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das 

principais características do sistema de numeração decimal, utilizando, como 

recursos, a composição e decomposição e a reta numérica 

H12 Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de 

comprimento, tempo e capacidade 

H13 Identificar retângulos pelo número de lados e tipos de ângulos. 

H14 Utilizar número racional, dado em representação decimal, envolvendo o 

significado aditivo da operação multiplicação (soma de parcelas iguais), na 

resolução de problemas 

H15 Resolver problema que envolva interpretação de informações e dados 

apresentados em tabela. 

H16 Identificar composições ou decomposições de números naturais 

H17 Resolver problema que envolva interpretação de informações apresentadas em 

gráfico de colunas 

H18 Utilizar conversão entre unidades de medida de capacidade: litro e mililitro, na 

resolução de problemas. 

H19 Identificar frações equivalentes 

H20 Identificar gráfico pictórico em  dados obtidos em uma pesquisa  

 

 



24  

Com base nas informações da tabela 1, é possível inferir que os estudantes dos 6º anos obtiveram melhor desempenho nas questões de língua portuguesa 

quando comparada com Matemática. O destaque de desempenho na Língua Portugeusa está nos intens de compreensão de textos jornalísticos, identificação de 

gênero textuais e leitura/compreesão de textos ficcionais. No total, apenas cinco habilidades ficaram abaixo da média dos 50% (H9, H13, H17, H18 e H19). 

Isso indica que encontram dificuldae em reconhecer os elementos de coesão de um texto, as relações lógico-discursivas, e dificuldade em reconher os gêneros 

de textos instrucionais.  

 Diferentemente do que se observou em Língua Portuguesa para essa série, em Matemática, houve uma maior diferença entre os percentuais mais elevados 

e os mais baixos. Nas habilidades que descrevem as representações fracionárias, leitura, representação e escrita de frações equivalentes e números decimais, o 

índice de domínio foi bastante ínfimo.   

 

AVALIAÇÃO EM DESTAQUE 7º ANO 

 
                  Tabela 2 – Avaliação resultados a avaliação diagnóstica – 7º ano 
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HABILIDADES – LÍNGUA PORTUGUESA 7º ANO 
H1 Comparar textos de diferentes gêneros que se referem a um mesmo fato ou 

a um mesmo assunto. 

H2 Inferir informação em textos literários de gêneros diversos. 

H3 Identificar o gênero de textos que regulam direitos e deveres (reclamação 

ou carta de reclamação, solicitação ou carta de solicitação) 

H4 Inferir informação em um texto que conjuga linguagem verbal e não verbal. 

H5 Distinguir a informação principal das secundárias em textos de divulgação 

científica. 

H6 Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes 

mídias e concluir sobre qual é mais confiável e por quê. 

H7 Identificar tema/assunto de um texto. 

H8 Reconhecer relações lógico-discursivas, marcadas por conjunções, 

advérbios e locuções. 

H9 Identificar relação de concordância nominal em um texto 

H10 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em textos de divulgação 

científica. 

H11 Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de diferentes sinais de 

pontuação em um texto. 

H12 Inferir o efeito de humor em um texto que conjuga linguagem verbal e não 

verbal (tirinhas, memes, charge). 

H13 Identificar o propósito comunicativo de um texto jornalístico. 

H14 Distinguir um fato de uma opinião um texto jornalístico 

H15 Reconhecer os elementos/estrutura da narrativa em textos literários de 

gêneros diversos. 

H16 Inferir o tema de um texto jornalístico. 

H17 Reconhecer recursos de coesão. 

H18 Inferir informações em um texto que conjuga linguagem verbal e não verbal. 

H19  Identificar sintagmas nominais e verbais  

H20 Relacionar a situação comunicativa ao uso de determinada variante em um 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES – MATEMÁTICA 7º ANO 

H1 Resolver problemas que envolvam interpretação de informações e dados 

apresentados em tabela. 

H2 Reconhecer a representação numérica decimal da escrita por extenso de 

um número racional. 

H3 Reconhecer ângulos por meio de mudança de direção, identificando 

ângulos não retos. 

H4 Identificar o triângulo obtusângulo em uma dada coleção de triângulos. 

H5 Utilizar número racional, dado em representação decimal na resolução de 

problemas. 

H6 Identificar polígonos regulares em uma coleção de polígonos dada. 

 

H7 Utilizar porcentagem em situações de acréscimos na resolução de 

problemas. 

H8 Utilizar a probabilidade de ocorrência de um evento aleatório na resolução 

de problemas. 

H9 Reconhecer o valor relativo de um algarismo que forma um número 

natural com 5 dígitos. 

H10 Utilizar o cálculo da medida da área de figuras planas, dadas as medidas 

de seus lados, na resolução de problemas. 

H11 Identificar elementos constitutivos, como a legenda, em gráficos de 

colunas. 

H12 Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com 

números racionais positivos na representação fracionária. 

 

H13 Utilizar conversão entre unidades de medida de capacidade: litro e 

mililitro, na resolução de problemas 

H14 Reconhecer paralelogramos por meio de suas propriedades. 

 

H15 Utilizar números naturais envolvendo pelo menos duas operações  

distintas na resolução de problemas. 

H16 Associar figuras espaciais a suas planificações e analisar, nomear e 

comparar seus atributos. 

H17 Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma 

quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de 

calculadora. 

H18 Resolver problemas que envolvam interpretação de informações 

apresentadas em gráficos. 

H19 Identificar retângulos pelo número de lados e tipos de ângulos. 

 

H20 Corresponder às representações decimal e fracionária de um número racional. 
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Quando se verifica o percentual de acertos correspondente ao item/habilidade na avaliação de matematica, observa-se que 07, das 20 habilidades 

propostas, foram satisfatoriamente alcançadas. Intens que descrevem resolução e elaboração problemas que envolvam adição ou subtração, uso de números 

racionais e cálculo de medida de área de figuras planas representam indicativo da necessida de recuperação de habilidades. 

Um olhar sobre os demais itens dessa série, em Matemática/Leitura (Tabela 2), mostra que os itens/habilidades H1, H16 e H19 tiveram um melhor padrão 

de acerto, o que não aconteceu, por exemplo, com os itens/habilidades H2 a H8; H10 e H12. 

Sobre a avaliação de língua Portuguesa, verificou-se que a maior dificuldade está em: inferir informações de textos, relação de concordância (nominal e 

verbal), compreensão da linguagem não-verbal, e reconhecimento dos elemnteos de coesão. 

 

AVALIAÇÃO EM DESTAQUE 8º ANO 

 

 
                   Tabela 3 – Avaliação resultados da avaliação diagnóstica – 8º ano 
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HABILIDADES – LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO 
H1 Identificar elementos da narrativa 

H2 Identificar recursos de coesão sequencial em narrativas 

H3 Inferir os efeitos de sentido produzidos pelo uso de figuras de linguagem em 

narrativas 

H4 Identificar o gênero de textos que regulam direitos e deveres (reclamação ou carta 

de reclamação, solicitação ou carta de solicitação) 

H5 Relacionar a situação comunicativa ao uso de determinada variante em um texto. 

H6 Identificar o gênero de textos narrativos. 

H7 Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação em narrativas. 

H8 Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de uma palavra ou expressão em textos 
de diferentes gêneros 

H9 Distinguir a informação principal das secundárias em um texto. 

H10 Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de recursos morfossintáticos em 

diferentes textos 

H11 Relacionar a situação comunicativa ao uso de determinada variante em narrativas. 

H12 Identificar recursos de coesão referencial em textos de diferentes gêneros. 

H13 Inferir informações em um texto que conjuga linguagem verbal e não verbal. 

H14 Identificar o objetivo comunicativo de textos que regulam direitos e deveres 
(reclamação ou carta de reclamação, solicitação ou carta de solicitação). 

H15 Comparar notícias e reportagens que tratem do mesmo assunto ou do mesmo fato 

H16 Inferir tema/assunto de um texto. 

H17 Reconhecer relações lógico-discursivas, marcadas por conjunções, advérbios e 

locuções. 

H18 Distinguir um fato de uma opinião em textos argumentativos . 

H19  Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de diferentes sinais de pontuação em 

um texto. 

H20 Relacionar a situação comunicativa ao uso de determinada variante em um texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES – MATEMÁTICA 8º ANO 

H1 Resolver problemas que envolvam interpretação de informações e dados 
apresentados em tabela. 

H2 Utilizar volume/capacidade de um paralelepípedo na resolução de uma situação-
problema. 

H3 Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens. 

H4 Identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas intersectadas por 

uma transversal. 

H5 Corresponder pontos da reta numérica a números inteiros negativos 

H6 Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e 

cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos 

H7 Utilizar a média aritmética simples de uma distribuição de dados não agrupados na 

resolução de uma situação-problema. 

H8 Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros 

H9 Utilizar equação polinomial de 1º grau na resolução de uma situaçãoproblema 

H10 Identificar uma figura simétrica à outra em relação ao eixo vertical. 

H11 Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar. 

H12 Identificar a expressão algébrica que modela uma sequência numérica. 

 

H13 Reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados. 

 

H14 Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a 

pontos da reta numérica. 

 

H15 Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, 

área, massa, tempo, temperatura e capacidade. 

H16 Identificar retângulos pelo número de lados e tipos de ângulos. 

H17 Utilizar o cálculo da medida do ângulo interno de um polígono convexo na 

resolução de uma situação-problema. 

H18 Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. 

H19 Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta 

e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica 

para expressar a relação entre elas. 

H20 Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que 

podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a 

equivalência entre áreas. 
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O resultado da prova de Língua Portuguesa para essa série (8º ano) pode ser considerada com nível bom. O problema está situado em algumas habilidades 

como:  distinguir fato de opinião, identifica der recursos de coesão nas narrativas, coompreender a leitura de anedotas, tirinhas e cartuns (H2, H5 e H18). Por 

outro lado, em Matemática o percentual de acertos foi baixo para a maioria dos alunos. As maiores deficiciências estão na habilidades em resolver problemas 

que envolvam volume/capacidade, porcentagem, cálculo de medida de ângulo. Apenas 7 intens/habilidades apareceram com mais de 50% de acerto. 

 

AVALIAÇÃO EM DESTAQUE 9º ANO 

 

 
                      Tabela 4 – Avaliação resultados da avaliação diagnóstica – 9º ano. 
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HABILIDADES – LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO 

H1 Comparar dois textos jornalísticos que tratem do mesmo assunto ou do 

mesmo fato 

H2 Reconhecer relações lógico-discursiva. 
H3 Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos 

e reconhecer, o efeito de sentido 

H4 Identificar o objetivo comunicativo de textos relacionados à 

divulgação de conhecimentos 

H5 Identificar o objetivo comunicativo de textos relacionados à 

divulgação de conhecimentos 

H6 Identificar posicionamentos distintos na comparação de textos. 

H7 Inferir os efeitos de sentido do uso de diferentes pontuações 

H8 Relacionar a situação comunicativa ao uso de determinada variante 

em um texto 

H9 Inferir os efeitos de sentido produzidos pelo uso de figuras de 

linguagem. 

H10 Inferir informação em textos de gêneros diversos 

H11 Identificar o gênero de textos. 
H12 Ler, de forma autônoma, e compreender. 

H13 Estabelecer relações entre partes do texto. 

H14 Reconhecer marcas de determinada variedade social, regional e 

etária dos gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos. 

H15 Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e 

implícitos. 

H16 Inferir uma informação em um texto 

H17 Inferir os efeitos de sentido do uso de uma palavra ou expressão 

H18 Inferir tema/assunto de um texto. 

H19  Reconhecer relações lógico-discursivas, marcadas por conjunções, 

advérbios e locuções. 

H20 Distinguir fato de opinião em um texto (artigos de opinião, editoriais, 

cartas de leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, 

charges, memes, gifs etc.) 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES – MATEMÁTICA 9º ANO 
H1 Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um 

conjunto de dados de uma pesquisa. 
H2 Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números 

inteiros. 
H3 Utilizar sistema de equações polinomiais de 1º grau na resolução de 

problemas. 
H4 Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse 

conhecimento na representação de números em notação científica. 
H5 Reconhecer figuras obtidas por composições de transformações 

geométricas (reflexão e rotação) na malha quadriculad 
H6 Identificar a representação gráfica no plano cartesiano que expressa a 

relação entre duas grandezas diretamente proporcionais. 
H7 Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a 

aplicação do princípio multiplicativo 
H8 Utilizar o cálculo da medida da área de figura bidimensional, dada pelo 

menos uma de suas dimensões, na resolução de problema. 
H9 Resolver problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de 

expressões algébricas. 
H10 Utilizar a média aritmética simples de uma distribuição de dados não 

agrupados na resolução de uma situação - problema. 
H11 Identificar a expressão algébrica que modela uma sequência numérica. 
H12 Utilizar a mediana de uma distribuição de dados não agrupados na 

resolução de problemas. 
H13 Utilizar porcentagens na resolução de problemas. 
H14 Corresponder unidades usuais de medida de capacidade e volume: metro 

cúbico e litro. 
H15 Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas à sua 

representação gráfica. 
H16 Identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas interceptadas 

por uma transversal. 

H17 Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de 

recipiente cujo formato é o de um bloco retangular 

H18 Resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidade de eventos, com 

base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo 

H19 Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou 

inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. 

H20 Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números 
racionais. 
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A partir das informações contidas na tabela 4, em Língua portuguesa, é possível realizar análises para intervenções junto aos estudantes. Nos itens  H2, H7 

e H8, por exemplo, nota-se que o percentual de acertos foi muito abaixo da média. Provavelmente, esses estudantes estão com dificuldade em reconhecer as 

relações lógico-discursivas, compreensão dos efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e argumentatividade (sinais de pontuação, 

adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e perífrases verbais, advérbios etc.). É possivel, ainda, detectar fragilidades na leitura e compreensão de forma 

autônoma. 

O maior percentual de acertos observado para os estudantes que realizaram a prova de Matemática no 9° ano, observado no ítem H14 foi 56,8%. É possível 

observar também que em nenhum dos outros itens houve um percentual de acertos próximos a 50%. Os dados mostram que, quando comparado com outras 

turmas, os menores percentuais de acerto concentram-se no 9° ano. 

Os resultados da prova de Língua Portuguesa para essa série pode ser considerada mediana. O problema está situado em algumas habilidades identificado 

noas itens H2, H7 e H8. Por outro lado, em Matemática o problema é comum para a maioria dos alunos. A porcentagem média dos alunos com o domínio das 

habilidades na prova foi baixa. 

Diante dos indicadores levantados, propõe-se indentificar ferramentas que permitam mitigar as fragilidades evidenciadas. Nesse sentido, faz-se necessário 

buscar estratégias que potencialize as aprendizagens para que as habilidades sejam alcançadas. Para tanto, exige-se um planejameno que envolva de forma 

coletiva, integrada e participativa toda comunidade escolar. Necessitará de atividades estratégicas que contemple os objetivos de aprendizagens dispostos no 

Curriculo em Moviemento da SEEDF, além disso, impera-se o monitoramento dos resultados durante o processo recomposição das amprendizagens. Diante do 

esposto, destaca-se a relevancia das intervenções pedagógicas e projetos que estão sendo realizadas para reduzir as defasagens das aprendizagens de acordo com 

os dispostos neste Projeto Político Pedagógico.  
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Avaliação dos Processos de Ensino e de Aprendizagem – EJA 

Resultados da Avaliação Diagnóstica Inicial 2022 da Educação de Jovens e Adultos realizada pelo instrumento avaliativo fornecido pela SEEDF.  

1º segmento 2ª etapa 

 

 

 

 

 

Português 

 
Matemática 

 
3ª Etapa 

Português 
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4ª Etapa 

Português 
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Matemática 

 
 

 

 

 

 

 

2º Segmento 

5ª Etapa 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 
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6ª Etapa 

Português 

 
Matemática 

 
7ª Etapa 

Português 
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8ª Etapa 

Português 
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Matemática 

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/diagnostico_inicial_eja/acompanhamento/escola.php 
No contexto apresentado, o resultado da avaliação em Linguagem foi bom. Há a necessidade de uma intervenção na habilidade H9 que tem como objetivo  distinguir 

um fato de uma opinião em textos argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), caindo no quesito interpretação, leitura e escrita. 

Por outro lado, na disciplina de Matemática o  resultado não foi nada positivo. Será apresentada estratégias didáticas para todas as habilidades de maneira que o 

estudante se sinta motivado para recuperação dos conteúdos bem como apresentar resultados que garanta um bom desempenho no ensino médio. São as habilidades: DH1- 

Identificar o tipo de gráfico como o mais adequado para representar um conjunto de dados de uma pesquisa.DH2- Utilizar número inteiro negativo, envolvendo algum dos 

significados da operação subtração, na resolução de uma situação-problema.DH3- Utilizar sistema de equações polinomiais de 1º grau na resolução de problemas.DH4 - 

Identificar a representação gráfica no plano cartesiano que expressa a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais.DH5- Resolver problemas que envolvam o 

cálculo do valor numérico de expressões algébricas.DH6 - Utilizar a média aritmética simples de uma distribuição de dados não agrupados na resolução de uma situação -

problema.DH7- Identificar a expressão algébrica que modela uma sequência numérica.DH8- Utilizar porcentagens na resolução de problemas.DH9- Utilizar 

proporcionalidade inversa entre duas grandezas na resolução de problemas.DH10- Utilizar número racional, dado em representação decimal, envolvendo algum dos diferentes 

significados da operação divisão, na resolução de uma situação-problema. 

 

3.2 ANÁLISE DE DADOS DO QUESTIONÁRIO- MODELO SAEB 

 

A amostra utilizada foi constituída de aproximadamente 80% da população de alunos matriculados no 3º Ciclo, incluindo o Bloco I (6º e 7º) e o Bloco II 

(8º e 9º), ressaltando que todas as perguntas, nos moldes do SAEB, foram respondidas por eles e não pelos pais. 
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Em relação à quantidade de pessoas das residências dos nossos alunos, 75% deles vivem em lares com pelo menos quatro pessoas, sendo que em 45% 

destes, até mais que isso. 90% moram com a mãe e 40% não moram com o pai nem com qualquer outro homem responsável. 

Quanto ao grau de escolaridade dos responsáveis, 44% das mães possuem pelo menos o ensino médio completo, sendo que destas, 15% completaram a 

faculdade. Em relação ao pai este número cai para 32%, sendo que 13% destes chegaram a concluir também a faculdade. Há que se ressaltar o expressivo 

percentual de alunos que desconhecem o grau de escolaridade dos seus responsáveis, 25% da mãe e 40% do pai, evidenciando-se, neste último caso, o 

distanciamento não só físico como também emocional da figura paterna. 

Quanto à participação dos pais na vida escolar do filho, quase 30% não comparecem regularmente às reuniões de pais e 1/4 sequer conversam com os 

filhos sobre o que acontece na escola. 

Quanto aos hábitos da leitura pelos nossos alunos, 66% nunca leem jornais; menos de 30% leem livros em geral ou literários regularmente; mais da 

metade nunca lê revista em geral; apenas 38% leem histórias em quadrinhos regularmente; quase metade nunca lê revistas de comportamento, celebridades e 

esportes; praticamente só a metade tem o hábito de ler notícias da internet. De modo geral, verifica-se, assim, a precariedade de hábitos regulares de leitura, 

em razão da ínfima procura, por parte dos estudantes, de conteúdos de caráter significativo ou não, em jornais, revistas, livros, ou até mesmo internet, ainda 

que seja este um instrumento ao alcance de quase todos. Outro dado preocupante é o fato de quase metade dos alunos, mais precisamente 47%, nunca irem à 

biblioteca. 

Em relação a eventos culturais, menos de 1/4 dos alunos frequentam cinemas ou festas em sua comunidade regularmente. Este número é ainda menor em 

se tratando de espetáculos ou exposições, representando 12%. 

Quanto à dedicação dos nossos alunos em relação às atividades escolares percebe-se que uma boa parte, 43%, gasta mais de 3 horas em dias de aula, 

assistindo à TV, navegando na internet ou jogando jogos eletrônicos. Outra parte do tempo também é comprometida com a realização de trabalhos domésticos, 

sendo que 50% se ocupam em até 2 horas com estas atividades, mesmo em dias de aula. Alguns destes alunos chegam a trabalhar em casa até mais tempo que 

isso. Além disso, quase 10% dos alunos trabalham fora de casa e 57% querem continuar estudando e trabalhando, após a conclusão do 9º ano. 

Outro fato importante que também chamou atenção foi um número significativo de alunos que não gostam de estudar Língua Portuguesa, 26%, ou 

matemática, 37%. E ainda, mais de 30% dos alunos não fazem regularmente os deveres destes dois componentes curriculares, base para entendimento de todos 

os outros. 

Finalizando a análise, constata-se que os alunos, em sua grande maioria, 87%, começaram a estudar na pré-escola (4-5 anos), sendo que destes, 43% 
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iniciaram antes disso, ainda na creche (0-3 anos). E 84% estudam, desde o 6º ano, somente em escolas públicas. Contudo, mesmo tendo esta longa trajetória 

escolar, 32,5% já reprovaram, sendo que 12% destes, duas vezes ou mais. Cerca de 7% dos alunos também já abandonaram a escola durante o período escolar, 

ficando afastados todo o restante do ano. 

Assim, obtivemos uma ideia geral do perfil dos estudantes do 3º Ciclo da comunidade escolar do Centro de Ensino Fundamental 206 do Recanto das 

Emas para, a partir desta análise, traçarmos objetivos e planejarmos projetos e estratégias que atendam melhor a esta clientela, com todas as suas especificidades. 

Com a implantação dos Ciclos de Aprendizagem em 2018, o CEF 206 passou a aplicar, no início do ano letivo, uma prova diagnóstica de Língua 

Portuguesa e Matemática para todos os alunos dos dois blocos de aprendizagem, baseada em questões da Prova Diagnóstica, adaptada pelo grupo de professores 

na Semana Pedagógica, com o uso de descritores avaliativos para diagnosticar as principais fragilidades dos alunos e, a partir daí, orientar as atividades 

pedagógicas e a realização de agrupamentos, de acordo com os níveis de aprendizagem, estabelecidos inicialmente. 

Os resultados da Prova Diagnóstica inicial, aplicada no presente ano, para todos os alunos do 3º Ciclo, blocos I e II, não divergiram muito daqueles 

apresentados pela Prova Diagnóstica do Sistema de Avaliação em Destaque de anos anteriores. 

 

    3.3 ANÁLISE DE DADOS DOS ESTUDANTES DA EJA 

 

O aluno EJA do CEF 206 é predominantemente jovem, 15 a 25 anos (56%) e oriundo, em sua maioria, das regiões Nordeste e Centro-Oeste (84%). 

Boa parte encontra-se fora do mercado de trabalho (56%). 

Muitos já tiveram os estudos interrompidos (80%), por duas ou mais vezes (51,2%), principalmente por causa do trabalho (30,2%) e, por mais contraditório 

que possa parecer, voltam a estudar, também devido ao trabalho (51%). 

Esse mesmo aluno ainda acredita na escola sendo, o espaço escolar, avaliado como bom ou ótimo (74%), com uma qualidade de educação escolar também 

boa ou ótima (87,7%). 

Cerca de 90% dos alunos se integram bem ao ambiente escolar, com 97,8% reconhecendo que a escola lhes oferece condições para que continuem 

estudando. A grande maioria (80,5%) avalia como bons ou ótimos os recursos pedagógicos da escola e 93% considera que o que é aprendido na escola tem 

melhorado sua vida. 

Quanto à frequência obrigatória, ponto sempre crucial nas discussões de diretrizes da EJA, a maioria (53,3%) não considera que esta contribua para o 

abandono escolar, sendo a diferença, no entanto, mínima. 
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4 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

O CEF 2006 tem como função precípua oportunizar a todos os estudantes o direito de aprender. Para isso, a organização do trabalho pedagógico da 

instituição   propiciará e incentivará o domínio das letras e das artes, o acesso aos conhecimentos culturais, científicos, habilidades e valores, priorizando a 

socialização do saber. 

O CEF 206 procura como princípio norteador, a gestão democrática, por acreditar em um trabalho realizado de forma coletiva, seguindo o foco do que se 

pretende, sem fugir da realidade escolar, pois tem consciência de que no trabalho coletivo é que acontecem as grandes transformações. 

O processo de participação de todos os segmentos da comunidade escolar reforça a ideia de que a gestão democrática está para além da eleição de diretor ou 

da equipe de gestão, implica na participação da comunidade escolar, na definição e na implementação de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por 

meio de órgãos colegiados e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar. (MOTA, p.114, 2012) 

Assim, a escola está direcionando para que todas as decisões sejam realizadas coletivamente, o que se quer mudar dentro da escola e como mudar, para que 

todos se sintam comprometidos com as ações necessárias para a transformação social, através de uma prática educativa que seja  capaz de responder aos desafios 

de uma sociedade em constante mudança. 

 

5  MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A educação constitui um instrumento indispensável ao pleno exercício da cidadania. Ao promover o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva, o ser 

humano se torna mais ético, solidário com o próximo, consciente dos seus atos, potencialmente instruído para tomadas de decisões.  

Assim, O CEF 206 tem como missão assegurar um ensino público de qualidade, de inclusão e que garanta o acesso e permanência do estudante na escola, 

que é um direito inegociável, porque dele depende a conquista dos demais direitos. Dessa maneira, essa unidade escolar busca promover uma aprendizagem 

significativa, que possa conduzir à construção do conhecimento de forma crítica, formando sujeitos autônomos, conscientes, democráticos e que sejam capazes de 

interagir no meio social com responsabilidade e ética na construção da sociedade. 
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 6 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
O CEF 206 propõe-se ser um espaço de vida em permanente interação com a realidade científica, cultural, social, econômica e política, comprometido com a 

conquista da consciência individual, coletiva e inclusiva, base para a construção e a consolidação de uma sociedade ética. 

Para alcançar esta meta, faz-se necessário abrir e construir espaços para considerá-la em toda sua plenitude: realização da pessoa que na sua totalidade, 

aprender a ser. 

“O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, 
opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um deles.” (Currículo em Movimento da 

Educação Básica – Pressupostos Teóricos, p. 30) 

 

A seguir, os “Princípios Epistemológicos e da Educação Integral” (Integralidade, Transversalidade, Territorialidade, Trabalho em Rede e outros), 

conforme descritos nas páginas 28 e 29 dos “Pressupostos Teóricos do Currículo”. 

Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a serem observados pelas unidades escolares no planejamento, na organização 

e na execução das ações de Educação Integral são: 

● Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande 

desafio de discutir o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação integral a um simples aumento da carga horária 

do aluno na escola. A integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção 

para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve 

considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o tempo todo), por meio de práticas 

educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas. Assim, propõe-se que cada escola participante da Educação Integral no Distrito Federal, ao elaborar 

seu projeto político pedagógico, repense a formação de seus alunos de forma plena, crítica e cidadã. 
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● Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes 

campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como 

forma de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

● Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de 

muitas formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro 

de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

● Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade 

(BRASIL, 2008). Na Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como 

sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação 

de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições 

e culturas populares. 

● Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não 

se restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de festa, centros e quadras comunitárias, 

estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no 

trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. Torna-se necessário enfrentar o desafio primordial de 

mapear os potenciais educativos do território em que a escola se encontra, planejando trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita parceria local 

com a comunidade, sociedade civil organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais significativos e ao melhor aproveitamento 

das possibilidades educativas. 

● Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem 

para todas as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escolaas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela 

educação e pela formação do educando. Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe da escola e da rede 

de ensino. 

Pensar e desenvolver um projeto de educação integral para o Distrito Federal pressupõe reconhecer as fragilidades de um modelo de educação que tem 

dificultado o acesso ao conhecimento em todas suas formas de manifestação e contribuído para aprofundar o fosso social entre os estudantes da escola pública. 
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Parafraseando Boaventura de Sousa Santos, este é o momento de despedida desse modelo com algumas resistências e medos, de lugares conceituais, teóricos e 

epistemológicos, porém não mais convincentes e adequados ao tempo presente, “[...] uma despedida em busca de uma vida melhor a caminho doutras paragens 

onde o otimismo seja mais fundado e a racionalidade mais plural e onde finalmente o conhecimento volte a ser uma aventura encantada” (SANTOS, 2003, p. 

58). 

Levando em conta os pressupostos acima apresentados, o CEF 206 adotou desde o ano de 2020, a Avaliação Interdisciplinar. Na qual todos os professores 

participam de sua elaboração e aplicação, entrelaçando uma abordagem que contemple as mais variadas áreas do conhecimento, de forma ampla e crítica.  

A interdisciplinaridade é um assunto muito presente nas discussões sobre educação atualmente. Estudiosos da área defendem sua importância no processo 

de ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes. Quando bem executadas, as atividades que promovem a conexão entre as áreas do conhecimento trazem 

vários benefícios. 

A interdisciplinaridade é o processo de conexão entre as disciplinas. O trabalho interdisciplinar possibilita o diálogo entre as diferentes áreas e seus 

conceitos, de maneira a integrar os conhecimentos distintos e com o objetivo de dar sentido a eles. Esse trabalho, no entanto, deve ser realizado de maneira a não 

anular ou diminuir os conhecimentos produzidos nas áreas de conhecimento específicas, mas promovendo a conexão entre eles. Vale as palavras de Hilton 

Japiassu, doutor em Filosofia e pioneiro no campo das discussões sobre interdisciplinaridade no Brasil: 

 

“interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das 
disciplinas, no interior de um projeto específico de pesquisa”(JAPIASSU, 1976). 

 

Nessa esteira, foi proposta a ideia de dois blocos por turno: Bloco I do Turno Matutino e Bloco II do Turno Vespertino. O Bloco I é composto pelas disciplinas 

Ciências Naturais, Geografia, Matemática e Artes. O Bloco II é composto pelas disciplinas Educação Física, História, Língua Inglesa e Língua Portuguesa. 

A ideia é que os professores dos respectivos blocos se reúnam, conversem entre si, estabeleçam um tema problematizador, e sobre ele elaborem uma avaliação 

tendo como diretriz o relacionamento das disciplinas. Essa avaliação recebe o nome de Atividade Interdisciplinar. A relação de disciplinas dentro de uma mesma 

questão, o constante diálogo entre os professores e, como desejado, uma abordagem mais integrada das áreas de conhecimento são ideias que norteiam a prática 

nesse projeto. 

Atividade Interdisciplinar foi estruturada numa avaliação com 20 questões de múltipla escolha, com quatro itens com apenas um item a ser assinalado.  Quando 

necessário, a Atividade Interdisciplinar passa por ajustes e adaptações para estudantes com necessidades especiais como baixa visão, dislexia, TDAH entre outros 
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sempre em diálogo com a Equipe de Especializada de Apoio às Aprendizagens. 

Para que esse diálogo entre os professores ocorra, as formações ocorrem nas coordenações pedagógicas para essa demanda. Sendo da seguinte forma: às 

segundas, reunião por blocos às 09:00 da manhã para os professores do turno vespertino, às 14:00 reunião por bloco para os professores do turno matutino. Às 

quartas coordenação coletiva às 09:00 da manhã para os docentes do turno vespertino e às 14:00 reunião para os docentes do turno matutino. 

 

7 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

     7.1 Objetivo Geral 

Proporcionar ao educando a formação necessária para seu desenvolvimento a partir de suas potencialidades como elemento para sua autorrealização e preparação 

para o exercício da cidadania, conduzindo-o, progressivamente, à compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, da família e da sociedade, 

respeitando a moral, a ética e a liberdade de expressão dos diferentes grupos sociais. 

7.2 Objetivos Específicos: 

Ensino Fundamental - 3º Ciclo 

Os objetivos de aprendizagem do CEF 206 pautam-se nos mesmos objetivos para o Ensino Fundamental, apresentados nas normativas pedagógicas da SEEDF, 

pautadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN (2013) e visam: 

1. possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: 

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

2. promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo 

9 vivências de diversos letramentos; 

3. oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da 

economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e 

mundial; 

4. fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia 

de acesso, permanência e formação integral dos estudantes; 
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5. compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, 

na perspectiva do protagonismo estudantil; 

6. desenvolver as habilidades motoras, cognitivas e éticas na participação em jogos, atividades e esportes; 

7. fomentar as discussões em grupos para compreender e respeitar as diferentes posições políticas e culturais; 

8. manejar adequadamente as tecnologias para a realização de pesquisas com fontes confiáveis e desenvolvimento de projetos científicos; 

9. promover a educação inclusiva pela conscientização, a socialização e a interatividade de forma horizontal; 

10. provocar o desenvolvimento global dos estudantes por intermédio de manifestações culturais com enfoque na transformação social. 

 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

1. Suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não tiveram oportunidade de seguir ou de concluir os estudos na idade adequada; 

2. Proporcionar mediante a continuidade dos estudos para atualização de conhecimento dos alunos oriundos do ensino regular; 

3. Garantir a suplência da escolarização de ensino fundamental para os alunos maiores de 16 anos; 

4. Proporcionar educação com vistas à preparação para o trabalho, por meio do ensino de conteúdos específicos do núcleo comum; 

5. Propiciar uma aprendizagem voltada para a diversidade, o trabalho e o mundo sustentável; 

6. Desenvolver no aluno ações sociais conscientes e críticas, no sentido de integrá-lo numa sociedade em transformação por meio da sua liberdade, 

autonomia e responsabilidade, perante o outro sujeito; 

7. Desenvolver hábitos e técnicas de estudo, de modo a facilitar sua transição de um nível para outro, visando a continuidade de ensino e da sua 

aprendizagem; 

8. Orientar e favorecer ao aluno um relacionamento adequado com professores e colegas de ambos os sexos, visando a adaptação à novas exigências e regras 

de convívio social importante para o desenvolvimento dos grupos de estudo e/ou trabalho, e consequentemente satisfação coletiva e pessoal; 

 

     7.3 Metas 

● Próxima nota do IDEB igual ou superior à sugerida pelo Governo Federal. 

● Diminuir os índices de evasão em 15% 
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● Diminuir os índices de reprovação em 15% 

● Reconhecimento da escola CEF 206 como referência no Recanto das Emas 

 

8 FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 
Para propiciar as bases de construção e de consolidação de uma sociedade ética para os nossos alunos, o CEF 206 pauta-se nas concepções teóricas 

fundamentadas nos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, por apresentarem elementos objetivos e coerentes na 

compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, identificando 

as causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos. 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na 

interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos 

culturais. 

É função primeira da escola, garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para 

isso, o reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública de ensino do Distrito Federal são condições fundamentais. 

Historicamente, a escola pública não incorporou de forma efetiva as demandas das classes populares, mesmo com a democratização do acesso da maioria 

da população ao ensino fundamental. O indicador dessa incompletude da escola se revela por meio da não garantia das aprendizagens para todos de maneira 

igualitária. A SEEDF assume seu papel político-pedagógico como todo ato educacional em si o revela, apresentando este Currículo com uma concepção de 

educação como direito e não como privilégio, articulando as dimensões humanas com as práticas curriculares em direção a uma escola republicana, justa, 

democrática e fraterna. Para isso, privilegia eixos que não devem ser trabalhados de forma fragmentada e descontextualizada, mas transversal, articulando 

conhecimentos de diferentes áreas. 

● Educação para a Diversidade, 



46  

● Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; 

● Educação para a Sustentabilidade, 

Estes objetivos foram formulados utilizando as referências curriculares do Currículo em Movimento do DF – Ensino Fundamental – Anos Iniciais – Anos 

Finais, 2ed. SEEDF. 

Para alcançar esta meta faz-se necessário abrir e construir espaços para considerá-la em toda sua plenitude: realização da pessoa que na sua totalidade, 

aprende a ser. 

De acordo com Delors (1998)12, o processo educativo organiza-se em quatro aprendizagens fundamentais que ao longo da vida, serão de algum modo, 

para cada pessoa, os pilares do conhecimento: 

Aprender a conhecer – Adquirir os instrumentos da compreensão pelo acesso à cultura e ao aprofundamento em áreas do conhecimento, o que significa a aquisição 

de um repertório de valores codificados, domínio dos próprios instrumentos do conhecimento. Supõe, antes de tudo, aprender a aprender. 

Aprender a fazer – Agir sobre o meio circundante, o que significa adquirir competência para pôr em prática os conhecimentos, enfrentando situações que se 

coloquem no dia a dia e ao longo da vida. 

Aprender a conviver – Compreender progressivamente a si mesmo, aprendendo a se colocar no lugar do outro para compreendê-lo em suas reações. Perceber 

as interdependências no respeito pelos valores do pluralismo e cooperação como os outros em atividades conjugadas e de equipe. 

Aprender a ser melhor – Desenvolver sua personalidade tornando-se capaz de agir cada vez mais com o melhor de si, com capacidade, autonomia, discernimento 

e responsabilidade pessoal. 

Nesse sentido: 

● Proporcionar ao aluno forças referenciais que lhe permitam compreender o mundo que o rodeia e comportar-se nele como ator responsável e justo; 

● Oferecer uma educação que confira ao educando liberdade de pensamento, discernimento, oportunidade de expressar seus sentimentos, condições de 

executar sua imaginação e criatividade, entendendo que ao desenvolver seus talentos, tanto quanto possível, encontrará o caminho de sua realização, 

tornando-se agente qualificado de sua própria história e da história humana no seu tempo; 

● Por um esforço contínuo para manter uma postura de quem orienta e não impõe de quem constrói junto; 

● Pela convicção de seu papel de interlocutor e eterno aprendiz, isto é, daquele que desafia e é desafiado, apoia e é apoiado, interfere e é interferido, constrói 



47  

e ajuda a construir. 

Assim, a informação deixa de ser a base do processo de ensino e passa a ser apenas um dos instrumentos de aprendizagens, o aluno interagindo com o 

conhecimento, socialmente construído com as informações que vai encontrando. 

Esta relação pedagógica propiciará ao CEF 206, no dia a dia, uma relação de cooperação, de participação e de aprender junto. 

Nossa concepção de aprendizagem baseia-se na criação de situações onde o aluno aprenda a colocar em questão suas concepções prévias e possa conectar 

novas informações à sua estrutura mental, dando interpretação e criando suas próprias representações, aplicando-as a novas situações do cotidiano. Desse modo, 

a aprendizagem tornar-se-á significativa para o sujeito que aprende. 

A ação educativa proposta pelo CEF 206, tendo como base suas diretrizes, princípios e objetivos, irá requerer de seus responsáveis imediatos – Direção, 

Supervisão, Coordenação Pedagógica, Professores, Pais e Alunos e auxiliares de ensino – propósitos, conhecimentos, competências e atitudes convergentes, 

ainda que diversificadas em razão da função que cada um assume no processo educativo. As intencionalidades do conjunto de ações pedagógicas serão definidores 

para o direcionamento da OTP da escola, oportunizando condições concretas para o aluno se educar. 

Sendo assim, o processo educativo será conduzido de modo a favorecer a externalização das possibilidades que cada sujeito social possui, partindo da 

compreensão de que a vida escolar já é a própria vida e não mera preparação para a vida. 

Através destas convicções, a ação pedagógica, voltada para o aprender a aprender, deve assegurar aos seus alunos, os instrumentos de acesso a este 

saber. 

Para tanto, o CEF 206 deve: Ser capaz de conduzir coletivamente sua proposta pedagógica; a equipe gestora, expressão fortalecida pelas competências de 

cada sujeito social, atuará dando corpo à competência institucional; Reafirmar a necessidade de continuar trabalhando uma nova relação entre professor, aluno e 

conhecimento, em uma perspectiva construtiva e compartilhada. 

O conhecimento passa a ser visto como um conjunto de verdades relativas que correspondem a uma interpretação que o homem dá ao mundo físico, social 

e cultural. As verdades são relativas ao momento histórico de cada indivíduo e de cada grupo em seu contexto sociocultural. 

Nesse sentido, a autoridade da qual o professor será revestido baseia-se no reconhecimento da legitimidade do saber. E sua competência se manifestará por 

uma constante e contínua reconstrução do seu próprio conhecimento. 
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9 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO 

 

O currículo escolar é um documento vivo e conectado com o mundo contemporâneo, vivenciado, construído e redesenhando no cotidiano escolar, estabelecendo 

lógica organizacional no processo ensino-aprendizagem das instituições. Não é composto apenas dos objetivos, metodologias e avaliações. Depende também da 

concepção de quem o fez e de quem fará uso dele. Segundo Mota (2012) a ideia inicial que se pode ter de currículo é de percurso. Um caminho que se percorreu, 

mas que anuncia também a continuidade do caminhar. 

Além de está pautado na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), documento que define as aprendizagens essenciais e indica as habilidades que se espera 

dos estudantes, a organização do currículo do CEF 206 encontra-se fundamentada no Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado da 

Educação do Distrito Federal. 

Cabe ressaltar que pensar o currículo e a aprendizagem é compreender o estudante como um ser complexo, que constrói ideias e pensamentos, importando 

acolhê-lo -o, e ao mesmo tempo, apresentar intervenções pedagógicas necessárias para construção de novas aprendizagens. Toda ação pedagógica é um movimento 

que parte dos sujeitos, agentes da própria emancipação (Diretrizes Pedagógicas Para Organização escolar do 3º Ciclo Para as Aprendizagens (SEDF, 2014).  Assim, 

é preciso refletir sobre quem são esses sujeitos da aprendizagem, que tipo de escola almejam e em quais realidades estão inseridos. 

Os estudantes que frequentam as escolas e salas de aula hoje apresentam saberes, experiências e interesses muito distantes do que a escola atual privilegia. 

Talvez, aí esteja a gênese do baixo desempenho ou até abandono escolar.   

 Para promover o conhecimento formal sem, contudo, desprezar os conhecimentos, os anseios e desejos do próprio estudante, a equipe do CEF 206 

propõe   organizar um currículo com base nos referenciais comuns e nas diretrizes gerais da SEEDF, definindo e orientando conteúdos e aprendizagens, mas também 

tomando como ponto de partida a realidade do estudante, da escola e da comunidade. Nessa perspectiva, os conteúdos se aproximam, se ampliam e são significados 

numa dialética entre diferentes saberes. Dessa forma, os componentes curriculares serão articulados, integrados e contextualizados no cotidiano escolar, tornando-se 

um documento vivo.  

O enfoque dessa abordagem de organização curricular proposta pelo SEEDF e adotada pelo CEF 206 é abrangente à medida que valoriza problematizações que 

contemplem todas as áreas do conhecimento, com o fim de compreender criticamente a realidade. Um diálogo entre os conhecimentos capaz de desconstruir a ideia 
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de fragmentação do conhecimento. Nesse contexto, o CEF 206 vem adotando diversas iniciativas, sendo uma delas a Avaliação Interdisciplinar.  Ela surge como 

diversificação de instrumento avaliativo, numa perspectiva de avaliação em processo, contínua e formativa.  

 A estratégia consistiu em dividir o grupo em dois blocos por turno: Bloco I e II do Turno Matutino e Bloco I e II do Turno Vespertino. O Bloco I (matutino 

e vespertino) é composto pelas disciplinas: Ciências Naturais, Geografia, Matemática e Artes. O Bloco II (matutino e vespertino) é composto pelas disciplinas: 

Educação Física, História, Língua Inglesa e Língua Portuguesa. A ideia é que os blocos, considerando cada uma das disciplinas, escolham um tema e elaborem 

20 questões, por bloco de disciplinas, de cunho interdisciplinar.   

O objetivo é que as equipes e alunos possam trocar e conciliar saberes, construindo uma visão ampla do processo de avaliação e aprendizagem, 

desconstruindo a fragmentação do conhecimento. Além disso, favorece análises críticas, por parte dos estudantes, a respeito de múltiplas abordagens sobre um 

mesmo assunto.  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CRE RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 206  

Diretora: Diretora: Maria Ignez / Vice-Diretor: Adriano Francisco / Supervisor Pedagógica: 
DanielyTavares Coordenadores: Bráulio Douglas, Carlos Adriano e Paulo César. 

 
PLANEJAMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2022 

DISCIPLINA: Artes 
Professores (as): Ana Paula e Raynan. 

BM 
6ºANO (Ana Paula Brasil de 
Almeida e Raynan Moreira 

Dias). 

7º ANO (Ana Paula Brasil 
de Almeida e Raynan 

Moreira Dias). 

8ºANO (Ana Paula Brasil de Almeida e 
Raynan Moreira Dias). 

9ºANO (Ana Paula Brasil de 
Almeida). 
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1ºBM 

●Origem e o conceito das Artes 
Visuais; 
●Importância de Estudar Arte; 
●Jogos dramáticos e teatrais 
como elementos de ação cênica; 
●Arte na Pré-história; 
●Elementos da linguagem visual: 
cor, ponto, linha, plano, textura, 
figura. 

●Conceito de Arte; 
●Arte no Renascimento; 
●Arte da Contrarreforma: 
Barroco; 
●Rococó – Origens e 
características gerais; 
●Importância de Estudar Arte; 
●Jogos dramáticos e teatrais 
como elementos de ação 
cênica. 

●Conceito de Arte; 
●Importância de Estudar Arte; 
●Jogos dramáticos e teatrais como elementos de 
ação cênica; 
●Atividade Extraclasse; 
●Impressionismo: início das grandes tendências de 
arte no século XX; 
●Realismo: arquitetura civil urbana; arquitetura e 
“pintura social”; 
●Artistas precursores do Modernismo Brasileiro. 

●Expressionismo: tendência para 
traduzir em linhas e cores; 
●Cubismo: abandono da perspectiva; 
cubismo analítico e cubismo sintético 
(construção e colagem); 
Aspectos da arte africana relacionados 
ao Cubismo. 

2ºBM 

● Elementos da linguagem 
visual: volume, proporção, 
equilíbrio, simetria, 
bidimensionalidade e 
tridimensionalidade;  
● Formação de plateia; 
● Movimento expressivo: ações 
corporais básicas de movimento; 
● Jogos dramáticos e teatrais 
como elementos de ação cênica; 
● Modalidades da linguagem 
visual – desenho, pintura, 
escultura, gravura, fotografia etc. 

● Formação de plateia; 
● Jogos dramáticos e 
teatrais como elementos de 
ação cênica; 
● Elementos da linguagem 
teatral: figurino, iluminação, 
sonoplastia, cenário, 
maquiagem e adereços; 
● Montagem teatral; 
● A arte como linguagem 
universal; 
● Neoclassicismo em 
manifestações artísticas no 
Ocidente; 
● Estilo Neoclássico 
introduzido no Brasil pela 
Missão Artística Francesa. 
Principais artistas e 
surgimento da Escola 
Imperial de Belas Artes. 

● Formação de plateia; 
● Jogos dramáticos e teatrais como elementos 
de ação cênica; 
● Leitura dramática e análise de textos 
teatrais; 
● A arte como linguagem universal; 
● Semana de Arte Moderna e busca de uma 
identidade cultural nacional. Artistas, 
intelectuais e literatos que participaram da 
Semana de 1922; 
● Modernismo Brasileiro após a Semana da 
Arte Moderna; 
● Expressionismo, Cubismo e Surrealismo no 
Brasil. Principais inovações na arte brasileira e 
influência europeia - teoria antropofágica, 
simplificação da forma. 

● Abstracionismo: relação de 
elementos da linguagem visual 
(ponto, linha e plano); 
● Dadaísmo: signo e significado em 
obras de Marcel Duchamp e 
Readymade (Paradigmas da arte 
contemporânea); 
● Surrealismo: valorização de 
pesquisas científicas; inconsciente e 
sonhos em expressões artísticas. 
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3ºBM 

● Expressividade vocal: 
articulação, projeção, dicção, 
entonação e projeção de voz 
associados a movimentos 
respiratórios e respiração 
diafragmática; 
● Consciência corporal: postura, 
lateralidade, locomoção, 
respiração, tônus, relaxamento; 
● Formação de plateia; 
● Características de culturas da 
antiguidade: Mesopotâmia, Egito, 
Grécia e Roma; 
● Principais características da 
Arte Medieval: Românica e 
Gótica. 

● Formação de plateia; 
● Consciência corporal: 
postura, lateralidade, 
locomoção, respiração, 
tônus, relaxamento; 
● Movimento expressivo. 
Ações corporais básicas de 
movimento; 
● Romantismo em 
movimentos da arte no 
ocidente; 
● Influência do Romantismo 
em manifestações artísticas 
brasileiras. 

● Formação de plateia; 
● Consciência corporal e expressividade 
vocal; 
● Movimento Expressivo; 
● Surgimento da fotografia e o seu impacto na 
arte; 
● Elementos da linguagem visual 
relacionando-os à história da arte e às 
imagens cotidianas; 
● Diferentes formas de expressão artística e a 
integração entre elas. 

● Arte concreta; 
● Expressionismo; 
● Impressionismo: Início das 
grandes tendências de arte no 
século XX. 

4ºBM 

● A arte como linguagem 
universal; 
● Multiplicidade da obra cênica; 
● • Montagem Teatral; 
● Tipos de desenho; 
● Introdução de diferentes 
formas de linguagens 
expressivas, sensoriais e 
sinestésicas como formas de 
comunicação humana: artes 
visuais, teatro, música, 
fotografia, cinema, publicidade, 
TV, arquitetura, poesia, literatura 
e dança; 
● Pontos turísticos das regiões 
administrativas do Distrito 
Federal. 

● A arte como linguagem 
universal; 
● Montagem teatral; 
● Realismo em movimentos 
da arte no ocidente; 
●  Influência do Realismo 
em manifestações artísticas 
brasileiras; 
● Obras dos grandes 
mestres do Renascimento 
ao Realismo. 

● A arte como linguagem universal; 
● Montagem Teatral; 
● Diferentes formas de expressão artística e a 
integração entre elas; 
● Arte na América Latina em obras de Frida 
Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco e 
outros; 
● Pós-Impressionismo: uso arbitrário da cor, 
definida e limitada por linhas de contorno 
visíveis. 

● Elementos básicos da linguagem 
visual relacionados ao estilo artístico 
e período histórico; 
● Fotografia e Pontilhismo; 
● Pós-Impressionismo: uso 
arbitrário da cor, definida e limitada 
por linhas de contorno visíveis. 

 

 

 



52  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CRE RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 206  

Diretora: Diretora: Maria Ignez / Vice-Diretor: Adriano Francisco / Supervisor Pedagógica: 
DanielyTavares Coordenadores: Bráulio Douglas, Carlos Adriano e Paulo César. 

 
PLANEJAMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2022 

DISCIPLINA: Ciências 
Professores (as): Lais Stefany, Maria de Fátima, Natália, Amanda, Leonardo e Regivania. 

BM 
6ºANO (Lais Stefany Siqueira 
Alencar e Regivania Duarte 

Franco). 

7º ANO (Lais Stefany Siqueira Alencar, 
Regivania Duarte Franco e Leonardo 

Barbosa Leal Júnior). 

8ºANO (Amanda Rodrigues 
Siqueira, Leonardo Barbosa 

Leal Júnior e Maria de Fátima 
Area Leão Silva).  

9ºANO (Natalia Rodrigues de Barros). 

1ºBM 

Terra e Universo: 
● Formato da Terra. 
● Movimento de rotação.  
● Movimento de translação. 
● As camadas da Terra. 
● A Litosfera: Os diferentes tipos de 
rocha; Fósseis;Solo. 
● A Hidrosfera: Ciclo da água; O ser 
humano e a hidrosfera. 
● A Atmosfera: O ser humano e a 
atmosfera. 

Vida e evolução: 
• O que é saúde (multifatorial: do corpo e da 
mente). 
• Microrganismos e doenças (breve 
descrição do grupo dos vírus e das 
bactérias, apresentação de algumas das 
principais doenças. 
• Doenças parasitárias, as verminoses. 
• Diferentes formas de 
transmissão/veiculação de doenças. 
• O papel individual e coletivo da prevenção 
de doenças. 
• Vacinas e soros, como funcionam e como 
foram criados (abordar 
brevemente o sistema imunitário). 
Terra e Universo: 
• Atmosfera e suas camadas. 
• Os principais gases que formam o ar. 
• A atmosfera e a regulação da temperatura 
do planeta. 
• Camada de ozônio. 
• Efeito estufa. 
• Propriedades do ar (massa, peso, 
compressibilidade, expansibilidade, 
elasticidade). 
• Pressão atmosférica. • Poluição do ar. 
• O ar pode veicular algumas doenças. 

Vida e Evolução 

1.       Níveis de organização do 

Corpo Humano: 

● Célula; 

● Tecido; 

● Órgãos; 

● Sistemas; 

● Organismo; 

2.       Sistemas que compõem o 

corpo humano: 

● Sistema Respiratório; 

● Sistema Cardiovascular; 

● Sistema Urinário; 

● Sistema Digestório; 

3.       Alimentação: 

● Funções dos alimentos; 

● Classificação dos Alimentos. 

● História da genética. 
● Hereditariedade. 
● Transmissão de informação genética. 
● Alelos dominantes e alelos recessivos. 
● Relação entre ascendência e descendência. 
● Reprodução e transmissão da informação 
genética. 
● Informação genética e características físicas. 
● Mutações genéticas  
● O trabalho de Mendel 
● Os experimentos de Mendel 
● Primeira lei de Mendel 
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2ºBM 

Matéria e Energia: 
 
● Matéria, substâncias e misturas. 
● Propriedades específicas da 
matéria: Densidade; Temperatura 
de fusão e ebulição. 
● Tipos de misturas. 
● Separação de misturas. 
● Transformação da matéria: 
Físicos e químicos; Reagentes e 
produtos; Mudança de estado 
físico. 
● Materiais sintéticos: plástico; 
tecido; medicamentos; cosméticos. 

Vida e evolução 
 
• O que é Ecologia. 
• Os ecossistemas brasileiros (ou biomas). 
• A classificação dos seres vivos (breve 
descrição dos grupos), os reinos. 
• Como é medida a biodiversidade de um 
bioma. 
• Equilíbrio e desequilíbrio ecológico. 
• Extinção de espécies. 
 

Vida e Evolução 
3.1.  Nutrientes; 
3.2.  Alimentação saudável; 
3.3.  Problemas relacionados à 
alimentação; 
4.       Reprodução: 
● Tipos de reprodução; 
● Reprodução humana e 
sexualidade; 
● Adolescência; 
● Ovulação; 
● Fecundação; 
● Gravidez; 
● Parto; 
● Infecções sexualmente 
transmissíveis; 
● Métodos contraceptivos; 

● Fixismo e transformismo. 
● Evolução: as ideias de Lamark 
● Evolução: as ideias de Darwin e suas 
observações  
● A explicação de Darwin: seleção natural e 
evolução de espécies  
● Problemas com a teoria de Darwin 
 
● Unidades de Conservação 
● T’ipos de Unidades de Conservação 
● Objetivos e importância das Unidades de 
Conservação 
● Meio ambiente e sustentabilidade 
● Mitigação de problemas e riscos ambientais 
● Atores e fatores envolvidos em desequilíbrios 
ambientais 
● Consumo consciente 
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3ºBM 

Vida e Evolução 
● Origem da vida 
● Níveis de organização 
● Célula 
● Características dos Seres Vivos 
● Percepção do Ambiente 
Captação dos estímulos sentidos: 
● Visão  
● Olfato e gustação 
● Audição e equilíbrio 
● Tato 
 Sistema Nervoso 
● Organização do sistema nervoso 
● Funcionamento do Sistema 
Nervoso 
● Substâncias psicoativas 
Sistema Locomotor 
Sistema Muscular 
 

Matéria e energia 
 
• O que são máquinas. 
• Como a tecnologia buscou facilitar tarefas 
humanas. 
• Alavanca, roda e roldana, plano inclinado. 
• Equipamentos de transporte e como 
mudaram o mundo (navios, carros, 
aviões etc.). 
• Equipamentos de comunicação e a 
revolução na transmissão da informação 
(rádio, tv, telefone, celular). 
• A informatização do mundo moderno. 
• Combustíveis, seus impactos no ambiente 
(petróleo e outros). 
 
• Calor e temperatura. 
• Equilíbrio térmico. 
• Caloria. 
• Calor específico. 
• Mudanças de estado físico da matéria. 
• Dilatação. 
• Formas de transmissão de calor 
(condução, convecção e irradiação). 
• Condução do calor, materiais condutores e 
isolantes. 
• Máquinas térmicas, termoelétricas, 
caldeiras, sistemas de resfriamento e seus 
impactos ambientais. 

Vida e Evolução 
5.       Estruturas Reprodutivas 
das plantas: 
● Briófitas; 
● Pteridófitas; 
● Gimnospermas; 
● Angiospermas; 
Matéria e Energia 
6.       Energia e suas 
transformações: 
● Trabalho e potência; 
● Equipamentos Elétricos; 
● Eletricidade e Magnetismo; 
● Corrente Elétrica; 
● Magnetismo; 
● Campo Elétrico; 
● Eletromagnetismo; 
● Geração de Energia elétrica; 
● Fontes renováveis e não 
renováveis; 
● Consumo responsável de 
energia; 
 

● Estrutura da matéria. 
● Modelo de constituição da matéria. 
● Aspectos quantitativos das transformações 
químicas. 
● Ligações químicas. 
● Elementos químicos. 
● Modelos de estrutura da matéria. 
● Composição da luz branca. 
● Cores primárias de luz. 
● Luz e cor de objetos. 
● Mecanismos e aparelhos de transmissão e 
recepção de imagem e som. 
● Radiações eletromagnéticas. 
● Os tipos de ondas eletromagnéticas e o 
cotidiano e suas aplicações. 
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4ºBM 

● As interações entre os seres 
vivos 
● Cadeias alimentares 
● Teias alimentares  
● Desequilíbrios ambientais  
● Decompositores e ciclagem de 
nutrientes 
Relações ecológicas 
● Interespecíficas 
● Intraespecíficas 

Terra e Universo 
 
• A Terra não é estática. A estrutura física 
da Terra sofreu muitas modificações 
ao longo de sua história. 
• Continentes em movimento, a teoria da 
deriva continental. 
• Formação de relevo. 
• Modelo das placas tectônicas. 
• Vulcões, terremotos e tsunamis. 

Terra e Universo 
7.       Clima: 
● Atmosfera e fenômenos 
atmosféricos; 
● Tempo e Clima; 
● Os diversos tipos de clima; 
● Interferência humana no clima; 
● Mudanças climáticas; 
● Consequências das mudanças 
climáticas; 
8.       Sol 
● Nosso lugar no Universo; 
● Ideias de Aristóteles e 
Ptolomeu; 
● Geocentrismo e 
Heliocentrismo; 
● Movimentos da Terra. 
9.       Lua 
● Origem da Lua; 
● Movimentos da Lua; 
● Fases da Lua; 
● Eclipses; 

● Composição, estrutura e localização do 
Sistema Solar no Universo; 
● O Sistema Solar e a Via Láctea; 
● A Via Láctea e o Universo; 
● Diferentes leituras do céu pelos povos e 
necessidades culturais; 
● Sobrevivência da vida humana fora da Terra; 
● Ciclo de vida de uma estrela; 
● Efeitos da evolução estelar do Sol sobre o 
nosso planeta. 

 

PLANEJAMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2022 
DISCIPLINA: Educação Física. 

Professores (as): Adriano Gomes, Charlison, Karla e Leonardo. 

BM 
6ºANO (Adriano Gomes da Silva 
Santos e Charlison Souza Maia). 

7º ANO (Charlison Souza Maia e Karla Thais 
Faria de Melo Meireles). 

8ºANO (Adriano Gomes da 
Silva Santos, Karla Thais 
Faria de Melo Meireles e 

Leonardo Meira de 
Almeida).  

9ºANO (Adriano Gomes da Silva Santos). 
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1ºBM 

✔ Introdução às modalidades 

Esportes de invasão e precisão. 

✔ Capacidades físicas: Força, velocidade, 

agilidade, resistência, equilíbrio e flexibilidade. 
      Avaliação física 

✔ Capacidades físicas: Força, 

velocidade, agilidade, 

resistência, equilíbrio e 

flexibilidade. 

✔ Avaliação física 

✔ Noções de nutrição e 

alimentação saudável. 

✔ Disfunção relacionadas á 

alimentação e/ou prática 

excessiva de atividade física 

(anorexia, bulimia e vigorexia). 

✔ Capacidades físicas: Força, velocidade, 

agilidade, resistência, equilíbrio e 
flexibilidade. 

✔ Avaliação física 

✔ Conhecimento sobre o corpo e seu 

desenvolvimento (aspectos físicos, 
biológicos, culturais, históricos, políticos, 
religiosos e sociais) 

✔ Noções de nutrição e alimentação 

saudável. 

2ºBM 

✔ Atividades com características de 

ginastica de condicionamento físico 

✔ Autocorreção postural 

✔ Ginástica de conscientização 

corporal (alongamento, relaxamento, 
exercício de respiração e meditação). 

✔ Atividades com características de ginastica 

de condicionamento físico. 

✔ Autocorreção postural. 

✔ Ginástica de conscientização corporal. 

(alongamento, relaxamento, exercício de 
respiração e meditação). 
 

✔ Ginástica de 

conscientização corporal 
(alongamento, relaxamento, 
exercício de respiração e 
meditação). 

✔ Atividades com 

características de ginastica 
de condicionamento físico. 

✔ Autocorreção postural. 

✔ Ginastica de conscientização corporal 

(Yoga, Tai chi, Pilates etc.) 

✔ Atividades com características de 

ginastica de condicionamento físico 

✔ Autocorreção postural. 

3ºBM 

✔ Lutas brasileiras (capoeira e 

manifestações relacionadas) 

✔ Aspectos históricos e diversidade 

cultural das lutas do mundo. 

✔ Lutas (capoeira e manifestações 

relacionadas) 

✔ Aspectos históricos e diversidade cultural 

das lutas do mundo. 

✔ Características gerais das lutas ocidentais 

(código, rituais, elementos técnicos-táticos, 
indumentaria, materiais e instalações). 

✔ Aspectos históricos, 

esportivização e 
midiatização das lutas. 
Características gerais das 
lutas ocidentais (código, 
rituais, elementos técnicos-
táticos, indumentaria, 
materiais e instalações). 

✔ Aspectos históricos, esportivização e 

midiatização das lutas. 

✔ Características gerais das lutas 

ocidentais (código, rituais, elementos 
técnicos-táticos, indumentaria, materiais e 
instalações). 

4ºBM 

✔ Dança urbana ( street dance e 

break) 

✔ Expressão corporal, espaço, gestos 

e ritmos relacionados às danças 
urbanas. 

✔ Dança (estereótipo e preconceito), 

diversidade e tradição da dança de salão 
(forró, samba, zouk e salsa) 

✔ Expressão corporal, espaço, gestos e ritmos 

relacionados às danças urbanas. 

✔ Estereótipo e preconceito 

relacionado à dança. 

✔ Diversidade e tradição 

cultural de salão (forró, 
samba, zouk e salsa) 

✔ Expressão corporal, 

espaço, gestos e ritmos 
relacionados às danças 
urbanas. 

✔ Estereótipo e preconceito relacionado à 

dança. 

✔ Diversidade e tradição cultural de salão 

(forró, samba, zouk e salsa) 

✔ Expressão corporal, espaço, gestos e 

ritmos relacionados às danças urbanas. 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2022 
DISCIPLINA: Geografia. 

Professores (as): Ana Luiza, Ezio, Alexandre e Flavia. 

BM 
6ºANO (Ana Luiza da Silva 

Indiano, Ezio das Chagas Oliveira 
dos Santos). 

7º ANO (Ezio das Chagas 
Oliveira dos Santos e Flavia 
Marlene da Silva Rodrigues). 

8ºANO (Ana Luiza da Silva Indiano, Flavia 
Marlene da Silva Rodrigues, Alexandre 

Machado Bittencourt). 

9ºANO (Flavia Marlene da Silva 
Rodrigues). 

1ºBM 

Orientação e Localização: 
Coordenadas geográficas, latitude e 
longitude. 
Introdução à Cartografia: Os tipos de 
mapa, formas de representação, 
elementos do mapa. 
Cartografia e tecnologia: Google 
Maps, Google Earth e Waze. 
O objeto de estudo da geografia: O 
espaço geográfico. 
Apresentação dos conceitos 
geográficos: Paisagem, Região e 
Lugar, Território. 
Conhecendo territórios: Valorização 
dos territórios indígenas e 
quilombolas. 

• Cartografia: continentes, 
oceanos e 
mares; localização do Brasil no 
mundo; 
fronteiras; comparação territorial 
do 
Brasil com outros países; 
formação 
sócio-histórico-cultural do território 
brasileiro e sua relação com a 
dinâmica 
econômica (ciclos produtivos) 
• Mapas temáticos, gráficos de 
barras, 
gráficos de setores e histogramas. 
Setores da economia e 
desenvolvimento socioeconômico 
no 
território brasileiro. 

Regionalização físico-cultural do globo; 

 Regiões geoeconômicas - Norte e o Sul 

- Regionalização e os processos de ocupação do 

continente americano: 

Território da América anglo-saxônica e América 

Latina; os povos originários, população atual, 

economia regional e blocos econômicos, diferentes 

contrastes, conflitos e lutas sociais na América 

Latina 

  Dinâmicas urbanas e rurais na América: lutas 

sociais pela terra; 

Americano anglo-saxônica; Características do 

espaço natural, as questões políticas e culturais, 

aspectos demográficos sociais e econômicos; 

hegemonia dos Estados Unidos e Canadá, 

desenvolvimento técnico-científico e a geopolítica 

norte-americana. 

América Latina: 

Análise de sistemas político econômico no período 

da Guerra Fria- a questão capitalista e socialista na 

América; países emergentes e desenvolvidos. 

Os embargos econômicos em Cuba  e a Crise da  

Venezuela. 

Endividamento das nações da América latina; a 

questão da violência e os problemas de fronteira. 

América platina, América Andina  e o Mercosul. 

Nova Ordem Mundial: 
O que é uma ordem? 
Mundo multipolar ao bipolar, poderio 
militar, Guerra inteligente e 
ciberespaço. 
- Os Continentes: Caracterização dos 
continentes - formação, relevo, clima 
e 
vegetação. 
- Europa: regionalização, quadro 
natural, impactos ambientais, 
demografia, movimentos 
populacionais, 
economia; 
União Europeia; 
- Comunidade dos Estados 
independentes (da URSS à CEI); 
regionalização, características 
econômicas. 
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2ºBM 

Planeta Terra: 
Estrutura da Terra, os movimentos 
da Terra -Rotação e Translação  
 
Litosfera: 
Placas tectônicas, Terremotos, 
Localização do Brasil. 
 
Rochas e Minerais: 
Os tipos de rocha, intemperismo, 
importância das rochas e minerais  
 
Solos:  
Processo de formação de solos, 
tipos de solo, problemas ambientais 
 
Relevo:  
Formação do relevo, Formas de 
relevo (Planaltos, planícies, 
depressões, serra, montanhas), 
tipos de erosão. 
  
Relevo Brasileiro: Os principais 
relevos do Brasil, Relevo e 
importância econômica, 
Relevo do Distrito Federal, 
problemas ambientais. 

• Mapas temáticos. Gráficos. 
Dados do 
IBGE e outras fontes de dados 
oficiais. População brasileira: 
características gerais e regionais 
• Fatores de crescimento e 
distribuição 
territorial da população brasileira, 
considerando a diversidade 
étnicoracial 
e cultural (indígena, africana, 
europeia e asiática); migração da 
população: interna e externa e o 
êxodo rural 
• Divisão Regional: IBGE e 
geoeconômica; características 
físicas 
e distribuição da biodiversidade no 
Brasil. Características 
socioeconômico-culturais das 
regiões 
brasileiras. 

África e suas diversidades: 
 
 Localização, regionalização e características 
do espaço natural; aspectos demográficos 
políticos, sociais e econômicos do Continente 
Africano (mapas, anamorfose, estatísticos e 
gráficos relacionados ao Continente Africano).  
 
Colonização da África: 
Exploração econômica e mazelas sociais  
Conflitos territoriais, étnicos e religiosos; o 
Apartheid e a diáspora africana 
 
África: a economia de um continente 
subdesenvolvido: 
 
Dependência econômica. 
Atividades industriais. 
Blocos econômicos. 
Transportes e questões ambientais. 
Relações econômicas internacionais. 

Ásia 
Oriente Médio: 
Quadro natural, questão cultural e 
conflitos étnicos religiosos, 
demografia e quadro econômico - a 
questão do petróleo, localização 
geoestratégica. 
Japão: 
Quadro natural, 
Período imperialista, recuperação 
econômica (modelo japonês), 
moderna industrialização, questões 
populacionais. 
China 
Aspectos gerais, urbanização, 
população, economia (ZEEs), 
geopolítica. 
Sul e Sudeste Asiático 
Aspectos gerais, Os tigres Asiáticos. 
Índia 
Aspectos gerais, meio ambiente, 
urbanização, população, economia 
geopolítica. 
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3ºBM 

Hidrografia: Ciclo hidrológico, tipos 
de rio, partes de um rio, Bacias 
Hidrográficas, Hidrografia brasileira, 
Hidrografia do Distrito Federal, 
Problemas socioambientais 
relacionados à água. 
 
Clima: Elementos e fatores do clima, 
diferença entre clima e tempo, zonas 
climáticas, os tipos de clima  
 
Climograma: Interpretação e 
construção de um climograma 
 
Climas do Brasil: A variação climática 
no Brasil, clima do Distrito Federal. 

• Os processos de industrialização 
e 
urbanização na transformação, 
produção e organização do 
território 
brasileiro. Consequências da 
modernização dos meios de 
produção e desigualdades sociais. 
Período mercantilista e capitalista. 
Urbanização e seus efeitos, 
observando os seguintes 
aspectos: 
emprego/desemprego, trabalho 
infantil, direitos e deveres de 
crianças 
e adolescentes, moradia, 
transportes, 
educação, segurança, saúde 
• Mecanização, automação, 
concentração de terras. Expansão 
da 
fronteira agrícola. 
Desenvolvimento 
do agronegócio na região Centro- 
Oeste brasileira - implicações 
econômicas, sociais, ambientais e 
culturais. Degradação dos Biomas 
- 
Cerrado e Pantanal 
• Agricultura Familiar e Reforma 
Agrária no Brasil 

População mundial 
 Crescimento populacional 
 Taxa de mortalidade 
 Taxa de natalidade 
 Distribuição da população mundial 
 Envelhecimento da população 
 Migrações de preconceitos 
 
 Pobreza fome e exclusão social 
 Causas da pobreza 
 Pobreza a partir do século 21 
 Pobreza e fome 
 Pobreza e exclusão social 
 Questões de acessibilidade e respeito aos 
deficientes 
 
Desigualdades internacionais 
 Origem das disparidades econômicas 
Classificação geoeconômica  
 Revolução Industrial 
 Etapas da revolução industrial, 
 o subdesenvolvimento e 
 a quarta revolução industrial e o impacto na  
sociedade atual. 

Oceania: Regionalização, quadro 
natural, impactos ambientais, 
demografia e quadro econômico. 
Austrália 
Aspectos físicos 
Aspectos históricos 
Desenvolvimento econômico e 
humano 
Nova Zelândia 
Aspectos físicos 
Aspectos históricos 
Desenvolvimento econômico e 
humano 
- Antártida 
Localização geográfica, as questões 
ambientais e pesquisas científicas, 
Tratado da Antártida e participação 
Brasileira, questões geopolíticas. 
Questões ambientais na atualidade. 
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4ºBM 

Fenômenos Climáticos: Chuvas, 
tufões, furacões, La niña e El niño 
 
Aquecimento Global: O que é, 
causas e enfrentamento 
 
Biosfera: Biodiversidades, zonas 
térmicas 
 
Biomas: Grandes biomas da Terra: 
Tundra, taiga, Floresta temperada, 
pradaria, savana, Floresta Tropical, 
Deserto 
 
Domínios Morfoclimáticos: Relação 
entre Relevo, clima, vegetação e 
hidrografia, conhecendo os domínios 
brasileiros, zonas de transição. 
 
Domínio Cerrado: características do 
domínio, problemas que atingem o 
domínio do Cerrado. 
 
Conhecendo mais sobre nossa RA: 
Aspectos físicos e sociopolíticos. 

• Conflitos socioambientais no 
campo 
e na cidade. Movimentos Sociais 
do 
campo e da cidade; povos 
indígenas; 
Quilombolas; Ribeirinhos; povos 
da 
floresta 
• Unidades de Conservação no 
DF e 
em outras Regiões do Brasil. 
Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação - SNUC 

Organizações internacionais  
 
O Fortalecimento das organizações 
internacionais  
A ONU e seu papel internacional 
 
 Agências especializadas e programas da ONU 
 Fundo Monetário Internacional – FMI 
 
As organizações militares internacionais 
 
 Organização de cooperação de Xangai 
 
 A OCDE e outros grupos 
 
 G7, G8 e  G20 
 
  Os BRICs 
 
OEA 
 
ALADI e UNASUL 
 
As ONGs internacionais 

Divisão Internacional do trabalho e 

globalização 

Divisão internacional do trabalho; 

Globalização; 

Desigualdades internacionais. 

Questão Ambiental na Atualidade 

Uso dos recursos naturais; 

Consumismo e degradação; 

Problemas ambientais no mundo 

atual; 

Consciência ambiental; 

Conferencias e tratados 

Sustentabilidade. 

Legislação ambiental 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2022 
DISCIPLINA: História. 

Professores (as): Carlos Eduardo, William (BIU), Alexsander e Thalita. 

BM 
6ºANO (Carlos Eduardo Cesário e 

Thalita Araújo Silva). 
7º ANO (Alexsander Vinicius dos Santos 
Batista e William Pereira do Nascimento). 

8ºANO (Alexsander Vinicius dos 
Santos Batista, Carlos Eduardo 

Cesário e William Pereira do 
Nascimento). 

9ºANO (William Pereira do 
Nascimento). 

1ºBM 

História e Tempo : O estudo da história, 
o tempo histórico e periodização. 
Fontes históricas e Conhecimento em 
história : as fontes históricas, 
conhecimento histórico, colaboração 
com outros profissionais e o papel do 
historiador. 

Saberes dos povos africanos e pré-
colombianos (incas, maias e astecas, 
sociedades indígenas brasileiras) expressos 
na cultura material e imaterial. 
As diferentes formas de organização política 
na África: reinos, impérios, cidades-estados e 
sociedades linhageiras ou aldeias, 
destacando Gana, Mali e Songai, Reinos 
Achanti, Abomé e Congo. Civilização Iorubá. 

As    revoluções    inglesas   e  os 

princípios do liberalismo;  

A  questão  do  iluminismo  e  suas 

implicações;  

Revolução    Industrial    e    seus 

impactos na  produção  e  circulação 

de povos, produtos 

e culturas; 

A Proclamação da República e seus 
desdobramentos; 
Primeira República: dominação e 
resistência; 
Movimento sociais: negros, 
indígenas e mulheres; 
A Primeira Guerra Mundial. 

2ºBM 

Os primeiros povoadores da terra : a 
origem do ser humano, os primeiros 
hominídeos, caçadores e coletores, 
agricultores e pastores e  idade dos 
metais. 
Primeiros habitantes da américa: da 
África para outros 
continentes,descobertas sobre a 
presença humana na América. 

Humanismos: uma nova visão de ser 
humano e de mundo. 
Reformas religiosas: a cristandade 
fragmentada.  
Formação dos Estados Modernos Europeus 
(Conceitos de Estado, Nação e Território) e 
do Absolutismo 

Independência    dos    Estados 
Unidos da América; 
Revolução    Francesa    e    seus 
desdobramentos; 
Revoluções liberais de 1830; 

A Revolução Russa; 
A Grande Depressão, o fascismo e 
o nazismo; 
A Era Vargas; 
A Segunda Guerra Mundial. 
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3ºBM 

Egito e kush : as organizações políticas, 
império egípcio, sociedade e poder, 
religiosidade e cultura. 
Povos indígenas na América : Astecas, 
Maias, Incas e indígenas das terras 
onde hoje é o Brasil. 

Economia Colonial: da exploração do pau-
brasil ao início da mineração.  
A escravidão moderna e o tráfico de 
escravizados. 
As mudanças na sociedade colonial durante 
a mineração Influências africanas no Brasil. 

Rebeliões na América 
portuguesa: as conjurações 
mineira e baiana; 
Independências na América 
espanhola; 
O processo de independência do 
Brasil; 

A Guerra Fria; 
Revoluções socialistas: China e 
Cuba; 
Nacionalismos africano e asiático; 
Brasil: uma experiência democrática 
(1945 a 1964). 

4ºBM 

O mundo grego e a democracia. (o 
conceito de antiguidade clássica, 
cidade-estado, Atenas, Esparta, 
deuses e heróis); 
Roma: monarquia, república e império. 
(Roma antiga, a república romana, 
expansão do império). 

A conquista da América e as formas de 
organização política dos indígenas e 
europeus: conflitos, dominação e resistência. 
(Conquista e colonização da América 
Espanhola) 
A disputa entre os europeus pelo mundo 
atlântico. 

Brasil: Primeiro Reinado; 
O Período Regencial e as 
contestações ao poder central; 
O Brasil do Segundo Reinado: 
Política e Economia; 
Políticas    de    extermínio    do 
indígena durante o Império; 
Campanha abolicionista x abolição 
gradual da escravidão; 
Legados     da     escravidão     e 
importância das ações afirmativas; 

Ditaduras na América Latina; 
Brasil contemporâneo; 
Mundo globalizado. 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2022 
DISCIPLINA: LEM. 

Professores (as): Claudenor e Reyson. 

BM 
6ºANO (Claudenor Silva Barboza e 

Reyson Tavares da Silva). 
7º ANO (Claudenor Silva Barboza e 

Reyson Tavares da Silva). 

8ºANO (Claudenor Silva 
Barboza e Reyson Tavares 

da Silva). 
9ºANO (Claudenor Silva Barboza). 

1ºBM 

Unit - 1 Alphabet. 
Expressions. 
Subject Pronouns. 
Verb “to be”: affirmative form. 
Possessive Adjectives. 
Vocabulary study: everyday words. 
Unit - 2 
Verb “to be”: negative form. 
Possessive Pronouns. 
Vocabulary study: hobbies, suffixes, 
country names and 
nationalities. 

Unit - 1 
Review: Simple Present x 
Present Continuous. 
Modal verb - Can. 
There “to be” 
Vocabulary study: feelings and body 
changes 
Unit – 2 
Present Continuous (present x future). 
Be going to (future). 
Vocabulary study: words related to 
friendship: prefix un- 
. 

Future: will x be goig to. 

Clothing. 

Relative pronouns. 

Media literacy. 

If clauses: zero conditional and first 
conditional; 
Means of transport; 
Means of transport; 
Listening to a podcast; 
Writing: a manual for safe pedestrian 
behavion. 

2ºBM 

Unit - 3 
Verb “to be”: interrogative forms + short 
answers Plural nouns. 
Wh - words. 
Vocabulary study: family members 
Unit - 4 
Definite article (the)/Indefinite articles 
(a/an). 
Simple Present. 
Vocabulary study: parts of the 
house; furniture. 

Unit - 3 
Simple Past (verb “to be”). 
Adverbs of frequency. 
Vocabulary study: activities + indoor games. 
Unit – 4 
Simple Past (regular verbs). 
Vocabulary study: Words 
related to environment 

Future: will x may /might; 
Names of stores; Present 
perfect; ‘’Writing’’. 

If clauses: second conditional; 
Accessibility; 
Modal verbs; 
Repost about migration stories. 
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3ºBM 

Unit - 5 
Simple Present (3rd person singular 
and negative form). 
Adjectives. 
Vocabulary study: Global goals. 
Unit - 6 
Simple Present (Interrogative form + 
short answers) Verb “to have”. 
Object Pronouns. 
Vocabulary study: Adjectives and book 
genres. 

Unit - 5 
Simple Past (negative form, interrogative 
form + short answers). 
Invitations. 
Definite frequency. 
Vocabulary study: expanding vocabulary. 
Unit - 6 
Simple Past (irregular verbs). 
Modal verb: Can /Could. 
Prepositions of time: in, on at. Vocabulary 
study: polysemous words. 

False friends and suffixes; 
Countable and uncountable; 
Nouns ( some, any, many, 
much); 
Presentation. 

Linking words; 
Writing: 5 paragraph article; Listening : 
pros/cons of living in 
a big city; 
Research about prefessions. 

4ºBM 

Unit - 7 
Demonstrative pronouns. 
Genitive case. 
Vocabulary study: words related to 
food. 
Unit - 8 
Present continuous. 
Imperative. 
Indefinite Pronouns. 
Vocabulary study: words related 

Unit - 7 
Past Continuous. 
Prepositions of place (review). Vocabulary 
study: expanding vocabulary and 
impairments. 
Unit - 8 
Linking words. 
Vocabulary study: expanding vocabulary. 

Past perfect; 
Wh – words; 
Words related to art and 
suffixes; Listening a speech. 

Passive voice; 
Phrasal verbs; 
Reading: keeping a money diary; Writing: 
cultural expression RAP. 

 

PLANEJAMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2022 
DISCIPLINA: Língua Portuguesa. 

Professores (as): Natyelle, Isac, Valdir, Luciana, Ana Maria e Letícia. 

BM 
6ºANO (Natyelle Bruna 

Bezerra Peçanha e Luciana 
dos Santos Silva). 

7º ANO (Ana Maria dos 
Santos, Isac Ramalho de 

Lima e Natyelle Bruna 

8ºANO (Isac Ramalho de 
Lima e Letícia Santana de 

Moura). 
9ºANO (Valdir Pereira da Silva). 
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Bezerra Peçanha). 

1ºBM 

Variação linguística; 
- Letra e fonema; 
- Encontros 
vocálicos/consonantais; 
- Dígrafos; 
- Dífonos; 
-Sílaba; 
-Acentuação gráfica; 
- Apreciação e réplica de textos 
de diversos tipos e gêneros 
(noções sobre tipos e gêneros 
textuais) 
- Elementos da Narrativa 

Organização temporal no texto 
narrativo; 
conversação espontânea; 
- Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
narrativos; 
- Leitura de textos jornalísticos 
com ênfase em questões de 
gêneros na 
contemporaneidade; 
- Formação das palavras; 
- Fotorreportagem. 

Revisão das classes 

de palavras; 

- Formação de palavras por 

composição; 

- Tipos de sujeito; 

- A posição do sujeito na oração;  

- Uso dos porquês;  

- Identificação de características e 

produção de resenhas de mídia, 

charges e crônicas;  

- Frase, oração e período simples;  

Estrutura das palavras, radical,desinência,afixos,vogal 
temática e consoantes de ligação  
_ Formação  das palavras  
*Derivação e Composição  
_Conto ,Estrutura  e características  
_Palavras primitivas e derivadas 
=Empréstimos  e estrangeirismos,neologismo 
=Acentuação gráfica  
_ Frase e sua constituição  
*Frase,oração  e período  
_Sujeito e predicado  
_ Oracoes e suas relações  
_Oracao e seus termos essenciais (revisao) 
_Oracao e seus termos integrantes (revisao) 
_Oracao e seus termos acessórios(revisao) 
 
_Periodo composto por  
coordenação  
 
_Hibridismo e Onomatopeia 
_Intertextualidade 
Homônimos  e paronimos  
_Figuras  de sintaxe 
 
_Estilo, pensamento e linguagem 
_Poema dramático  
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2ºBM 

Artigos definidos e indefinidos. 
- Variação linguística 
- Colocação pronominal; 
- Substantivo, classificação 
dos substantivos 
- Numeral; 
- Interjeição; 

Memórias literárias; 
- Variação histórica; 
- Entrevista;⅞ 
- Verbo; 
- Modos verbais no indicativo; 
- Tempos verbais no modo 
indicativo; 
- Biografia; 
- Acentuação; 
- Compreensão e interpretação. 

Adjunto adnominal e 
complemento nominal; 
- Período composto e oração 
principal;  
- Regência verbal; 
- Regência nominal;  
- Transitividade verbal;  
- Complemento verbal;  
- Estratégia de produção: textos 
informativos, argumentativos e 
apreciativos;  

Adjunto adnominal,contexto  e sentidos  
_Periodo composto  por subordinação  
_Gênero  Crônica 
_ Empregos dos verbos haver,fazer e ser. 
_Gênero  Entrevista (intenção, linguagem e organização  
Regência  (relações e sentidos) 
_ Crase e seus usos  
_Gênero  romance. 

3ºBM 

Variação linguística; 
- Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 
gêneros em circulação, 
mídias e práticas da cultura 
digital. 
- Ortografia (j, g, s, z, x, 
ch); 
- Pronomes pessoais, 
possessivos, 
demonstrativos, 
indefinidos; 
- Verbo (modo indicativo); 
- Adjetivo; 
- Locução adjetiva. 

Lenda; 
- Mitos; 
- Modo subjuntivo; 
- Uso dos tempos verbais no 
modo subjuntivo; 
- Roda de conversa; 
- Cultura digital, intolerância 
nas redes; 
- Exposição oral; 
- Artigo de divulgação científica; 
Produção podcast; 
- Modo imperativo 

Adjunto adverbial; 
- Vozes verbais;  
- Classificação do verbo quanto 
à predicação; 
- Aposto e vocativo; 
- Estratégia de produção: 
planejamento e participação em 
debates regrados; 
- Identificação de 
características e produção de 
artigo de opinião; 
- Leitura de artigo de 
divulgação científica;  

Vozes verbais 
_Verbos ser,estar e verbos de ligação  
_função  do pronome relativo 
_Conotação  e denotação  
 
_Gênero  poesia 
_Entrevista  

4ºBM 

Variação linguística; 
- Estratégias de escrita: 
Textualização, revisão e 
edição. 
- Coesão 
- Frases, oração e período; 
- pontuação. 

Cordel; 
- Poema; 
- Compreensão das variedades 
linguísticas; 
- Sujeito e predicado; 
- Crônica; 
- Advérbio. 

Noções de colocação 
pronominal;  
- Conjunções coordenativas; 
- Orações coordenadas; 
- Estratégias de produção: 
planejamento, realização e 
edição de entrevistas orais; 
- Leitura e produção de conto 
de suspense;  

Semântica;  
Coesao e coerência.  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CRE RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 206  

Diretora: Diretora: Maria Ignez / Vice-Diretor: Adriano Francisco / Supervisor Pedagógica: 
DanielyTavares Coordenadores: Bráulio Douglas, Carlos Adriano e Paulo César. 

 
PLANEJAMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2022 

DISCIPLINA: Matemática. 
Professores (as): Alex Dias, Fernanda, Juliana, Jaqueline, Ediene e Patrícia. 

BM 
6ºANO (Alex do Nascimento Dias, 

Jaqueline Jubé Couto). 

7º ANO (Alex do Nascimento Dias, 
Fernanda Rocha Cardozo e Ediene 

Rodrigues de Sousa Carvalho). 

8ºANO (Fernanda Rocha 
Cardozo e Patrícia Costa 

Tavares). 

9ºANO (Fernanda Rocha Cardozo e 
Juliana Silva de Souza). 

1ºBM 

·         Sistemas de numeração 
·         Números Romanos 
·         Números indo-arábicos 
·         Números e Algarismos 
·         Organização, leitura e 
interpretação de tabelas 
·         Adição: algoritmo e situação-
problema 
·         Subtração: Algoritmo, relação 
fundamental e situação-problema 
·         Multiplicação: algoritmo e 
situação-problema 
·         Divisão: algoritmo, relação 
fundamental e situação-problema 
·         Expressões numéricas 
envolvendo operações fundamentais 

. Os números naturais; 

. Operações com números naturais; 

. Divisores e múltiplos de um número 
natural; 
. A ideia de números inteiros; 
. O conjunto dos números inteiros; 
. Módulo de um número inteiro; 
. Comparação de números inteiros; 
. Adição de números inteiros; 
. Subtração de números inteiros; 
Figuras Geométricas Planas; 
. Ângulos; 
. Retas. 

·      Números racionais 

.      Operações com os números 

racionais 

·      Números irracionais. 

·      Conjunto dos números reais. 

·      Potenciação 

·      Propriedades para expoentes 

inteiros. 

Números: 
Potenciação e radiciação: 
• Definição, identificação e 
representação algébrica e geométrica; 
• História do número pi: 
Números reais. 
• Definição, identificação e 
representação algébrica e geométrica; 
• Necessidade dos números reais para 
medir qualquer segmento de reta; 
• Notação científica; 
• Relações entre os conjuntos; 
numéricos N, Z, Q, irracionais; 
Potenciação e radiciação: 
• Potências com expoentes negativos e 
fracionários; 
Matemática financeira; 
• Situações-problema envolvendo: 
cálculos de percentuais sucessivos. 
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2ºBM 

· Potenciação: 
· Quadrado de um número; 
· O cubo de um número; 
· Uso da calculadora; 
· Expressões numéricas e o uso dos 
parênteses; 
· Expressões numéricas com todas as 
operações; 
· Múltiplos e divisões: 
· Noção de divisibilidade; 
· Critérios de divisibilidade; 
· Divisibilidade por 2, 3, 6, 4, 8, 9, 5, 
10, 100, 1000; 
· Divisores e múltiplos de um número 
natural; 
· Gráfico pictórico: leitura e 
interpretação; 
· Números primos: reconhecimento 
· Decomposição em fatores primos; 
· Utilização de planilhas eletrônicas 
para auxílio na divisibilidade. 

O Conjunto dos Números Racionais: 
. Os números racionais; 
. Adição algébrica de números racionais; 
. Multiplicação com números racionais; 
. Divisão com números racionais; 
. Potenciação de números racionais; 
. Raiz quadrada exata de números 
racionais: 
Média aritmética e média aritmética 
ponderada; 
Figuras Geométricas Planas: 
. Polígonos regulares; 
. Circunferência. 

· Expressões algébricas; 
· Valor numérico; 
· Operações; 
· Equivalências e 
transformações. 
· Monômios e polinômios. 

Álgebra: 
Equações de 2º grau Conceito histórico; 
• Resolução de equação do 2º grau 
• Fórmula de Bháskara 
• Resolução de equações polinomiais 
do 2º grau por meio de fatorações 
Funções do 1º e 2º grau 
• Definição, identificação e 
representação algébrica e geométrica 
• Estudo da reta 
• Estudo da parábola 
Sistemas de equações de 1º e 2º graus 
• Métodos de resolução 
• Representação geométrica 
Razão entre grandezas de espécies 
diferentes 
• Grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais 
Expressões algébricas 
• Fatoração e produtos notáveis 

3ºBM 

· A ideia de fração como parte de um 
todo; 
· A ideia de fração como resultado da 
divisão de dois números naturais; 
· Problemas envolvendo frações; 
· Comparação de frações; 
· Obtendo frações equivalentes 
· Simplificação de frações 
· Frações equivalentes 
· Frações irredutíveis 
· Adição e subtração de frações 
· A forma mista 
· Frações e porcentagem 
· Probabilidade 

Linguagem Algébrica e Equações: 
. Sequências; 
. Expressões algébricas; 
. Igualdade; 
. Equações; 
. Conjunto universo e solução de uma 
equação; 
. Equações equivalentes; 
. Equações do 1º grau com uma incógnita; 
. Equações na resolução de problemas. 
Figuras Geométricas Planas: 
. Triângulos. 

·  Produtos notáveis: 
·  Fatoração algébrica. 
·  Equações: 
·  Resolução de equações de 
1º grau; 
·  Sistemas de equações e 
resolução de problemas. 

Grandezas e medidas: 
Figuras espaciais: 
• Volume de prisma e cilindro; 
• Unidades de medida para medir 
distâncias muito grandes ou muito 
pequenas; 
• Unidades de medida utilizadas na 
Informática. 
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4ºBM 

· A forma decimal dos números 
racionais: 
· Representação decimal; 
· Unidade decimal; 
· Números racionais na forma decimal; 
· Da forma decimal para a fracionária; 
· A reta numérica; 
· Adição e subtração com números na 
forma decimal; 
· Multiplicação com números na forma 
decimal; 
· Divisão com números na forma 
decimal; 
Os números na forma decimal e o 
cálculo de porcentagens. 

Grandezas Proporcionais: 
. Razão; 
. Proporção; 
. Regra de três: 
Porcentagem, Probabilidade e Estatística: 
. Porcentagem; 
. Probabilidade; 
. Medidas em estatística; 
. Pesquisa estatística. 
Área e Volume: 
. Área de figuras geométricas. 

· Razão e Proporção; 
· Grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais; 
· Noções de estatística; 
. Porcentagem. 

Geometria: 
• Proporções e Teorema de Tales 
Semelhança; 
• Razão de semelhança; 
• Semelhança de triângulos. 
• Teorema de Pitágoras: verificações 
experimentais e demonstrações. 
• Relações métricas no triângulo 
retângulo. 
Polígonos: 
• Polígonos regulares; 
• Polígonos inscritos e circunscritos 
em uma circunferência; 
• Relações entre arcos e ângulos de 
uma circunferência; 
• Distância entre pontos do plano 
cartesiano; 
• Vistas ortogonais de figuras espaciais. 
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10 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

A avaliação é uma categoria de de trabalho complexa e necessária. É o eixo condutor que rege o processo para alcançar os objetivos previstos, em determinados 

espaços e tempos. Avaliar, permite definir e rever todos os passos do planejamento no processo, isto é, se os padrões pretendidos são adequados, se o tempo e o 

espaço pensados são suficientes, se as atividades propostas são funcionais e, se os materiais são apropriados.  

Nesse sentido, a avaliação é um intrumento diagnóstico, porque nos situa no campo da educação com a intenção de avaliar para garantir algo. Após o 

diagnóstico inicial dos alunos, a equipe do  CEF 206, decidiu implementar uma série de intervenções pedagógicas com vista a garantir melhoria na qualidade da 

educação e garantir praticas inclusivas condizentes as propostas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Para garantir o sucesso das intervenções, 

algumas ações tiveram que ser implementadas: 

 

Tendo por base a aplicação da gestão democrático-participativa e o entendimento de que esta unidade escolar se firma nos objetivos e práticas que a 

constituem em um espaço de construção da cidadania, a organização do trabalho pedagógico no CEF 206 do Recanto das Emas se dá com foco no 

desenvolvimento pleno do educando dentro dos princípios democráticos, no fortalecimento da comunidade enquanto parte integrante da escola e do processo de 

ensino-aprendizagem, e no entendimento da instituição educacacional enquanto aliada para que existam mudanças significativas no contexto sociocultural em 

que está inserida. 

O Centro de Ensino Fundamental 206 é uma unidade escolar de referência no que tange ao trabalho desenvolvido para a promoção das aprendizagens, 

contribuindo para o desempenho qualitativo e quantitativo dentro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Está organizada de acordo com as 

Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo Para as Aprendizagens e sua composição divide-se no 1º Bloco (6º e 7º ano Ensino 

Fundamental)  atendendo 441 estudantes e 2º Bloco (atuais 8º e 9º ano do Ensino Fundamental), atendendo 359 estudantes, incluindo aqueles com necessidades 

educacionais especiais (ANEE), de acordo com a estratégia de matrícula proposta pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Assim, a organização 

pedagógica do CEF 206 centralizou seus trabalhos em projetos e planos de ação definidos de acordo com as necessidades apontadas pelos gráficos 

socioeconômicos e culturais dos alunos e nos resultados das avaliações diagnósticas, voltando-se para a superação das fragilidades e para o desenvolvimento das 

potencialidades do nosso educando, dentro dos objetivos estabelecidos pela SEEDF e pelas Diretrizes Nacionais de Educação. 
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  Assim, a Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens, aprovada pelo Parecer – CEDF nº 251/2013 e implantada em obrigatoriamente em toda e 

rede em 2018, em substituição ao regime seriado, surge como uma alternativa a se enfrentar os índices de reprovação e a garantir a efetiva aprendizagem do 

aluno. Nessa perspectiva, a gestão, a organização da unidade escolar, o currículo e, principalmente, a condução do processo de ensino e aprendizagem respaldam-

se, sobretudo, no objetivo de promover e oportunizar o aprendizado concreto, além do desenvolvimento de todos os estudantes, fortalecendo a inclusão e a 

democratização do ensino. 

A política de Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens apresenta concepções, estratégias e processos avaliativos diferenciados como meios 

para oferecer uma educação de qualidade. Nesta perspectiva, deve-se considerar a ampliação dos tempos, dos espaços e das oportunidades educacionais. 

São objetivos da organização escolar por meio dos Ciclos: valorizar as aprendizagens dos estudantes e seu percurso formativo; aprimorar os processos de 

ensinar, aprender e avaliar; superar o ensino fragmentado criando experiências educativas que possibilitem a aprendizagem, a inclusão e o compromisso com a 

mudança de relações assimétricas de poder; melhorar as condições pedagógicas por meio da reorganização do tempo/espaço do e no cotidiano escolar; corrigir o 

fluxo escolar com qualidade; tornar mais efetiva, ética e saudável a relação professor-estudante; qualificar a avaliação, incluindo o processo contínuo de 

recuperação das aprendizagens. 

Os desafios são inúmeros, ainda mais diante do cenário atual pós isolamento social e período de aulas remotas. Além disso, a falta da estrutura de 

modulação de turmas e professores que deveria ser propiciada pela rede, vem se mostrando um dificultador relevante no processo. Apesar disso, o CEF 206 vem 

se empenhando para, de modo coletivo, democrático e pleno, oportunizar a efetiva aprendizagem ao corpo discente atendido. 

 

10.1 Organização por blocos 

1º Bloco (6º e 7º anos) 

 - Neste bloco os estudantes que progrediram do 2º Ciclo;- Possibilidade de reprovação ao final do bloco (7º ano); - A reprovação no 1º bloco pode ocorrer por 

infrequência, quando o estudante não alcançar a presença mínima de 75% do total da carga horária prevista para o ano letivo. 

2º Bloco (8º e 9º anos) - Ingressarão neste bloco os estudantes que progrediram do 1º bloco do 3º Ciclo (6º e 7º anos); - Possibilidade de reprovação ao final do bloco (9º ano); - 

A progressão neste 2º bloco ocorrerá quando o estudante atingir a média desejada, alcançando todos os objetivos propostos no Currículo em Movimento para o 3º ciclo de 

aprendizagens; - A reprovação no 2º bloco pode ocorrer por infrequência, quando o estudante não alcançar a presença mínima de 75% do total da carga horária prevista para o 

ano letivo.  
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O ingresso nos anos (3º ciclo) e nas etapas (EJA) dá-se como descrito abaixo 

Etapa/Modalidade Requisitos Turno 

3º Ciclo do Ensino 

Fundamental – Blocos I e II  

Apresentem transferência de conclusão de série/ano anterior Matutino 

1º segmento do EJA I Alfabetizados ou que demonstrem conhecimentos através de histórico escolar ou de teste de nível 

até a 4ª Etapa do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) 

Noturno 

 2º segmento (5ª etapa) ter concluído a série anterior do ensino regular ou o Termo anterior do Curso de Suplência 

II ou Qualificação Profissional II, ou ser classificado de acordo com a idade e conhecimento. 

Noturno 

         Tabela: Requisitos para o  ingresso nos anos (3º ciclo) e nas etapas (EJA) 

10.2 Horários  

Horários de Atendimento 

Etapa/modalidade Bloco Horário Turno 

Anos Finais 3º Ciclo (Blocos I e II) 07:15 às 12:30 horas Matutino 

Anos Finais 3º Ciclo (Bloco I e II) 13:00 às 18:15 horas Vespertino 

EJA Educação de Jovens e Adultos 19:00 às 23:00 horas Noturno 

           Tabela xx: Horário de Atendimentos do CEF 206 (Cada turno conta com dois intervalos destinados ao lanche/almoço/janta e 

socialização) 
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10.3 Organização da grade conforme componente curricular 

As turmas de ensino regular dos Anos Finais, contam com a grade conforme tabela abaixo: 

Componente curricular Aulas Semanais 

Arte 2 

Ciências 4 

Educação Física 3 

Geografia 3 

História 3 

Inglês (LEM) 2 

Língua Portuguesa 5 

Matemática 5 

Projeto Interdisciplinar 1 1 

Projeto Interdisciplinar 2 1 

Projeto Interdisciplinar 3 1 
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10.4 Estudantes atendidos por turno conforme os Blocos do 3º Ciclo  
Matutino 

3º Ciclo Bloco Ano/turma Quantidade de estudantes 

Bloco I  6ºA 32 

Bloco I 6ºB 31 

Bloco I 6ºC 31 

Bloco I 7ºA 29 

Bloco I 7ºB 29 

Bloco I 7ºC 27 

Bloco II 8ºA 28 

Bloco II 8ºB 33 

Bloco II 8ºC 35 

Bloco II 9ºA 25 

Bloco II 9ºB 29 

Bloco II 9ºC 28 

Bloco II 9ºD 24 

Bloco II 9ºE 35 

Bloco II 9ºF 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vespertino  

3º Ciclo Bloco Ano/turma Quantidade de estudantes 

Bloco I  6ºD 24 

Bloco I 6ºE 23 

Bloco I 6ºF 28 

Bloco I 6ºG 27 

Bloco I 6ºH 28 

Bloco I 7ºD 28 

Bloco II 7ºE 28 

Bloco II 7ºF 27 

Bloco II 7ºG 26 

Bloco II 7ºH 26 

Bloco II 8ºD 18 

Bloco II 8ºE 18 

Bloco II 8ºF 17 

Bloco II 8ºG 21 

Bloco II 8ºH 19 
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10.4.1 Salas ambientes 

A comunidade escolar do Centro de Ensino Fundamental 206 do Recanto das Emas adotou o modelo de Salas Ambiente, em detrimento da estruturação de 

salas de aulas tradicionais para o ano letivo de 2022. Essa modificação foi amplamente debatida, em reuniões realizadas durante o ano letivo de 2021, entre os 

gestores, o corpo docente, as equipes de apoio, os pais e os estudantes a fim de garantir uma ampla participação e envolvimento na melhor tomada de decisão, uma 

vez que De acordo com o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal trazendo no Art. 4º As unidades escolares, fundamentadas nos princípios de 

liberdade, participação, autonomia, respeito à laicidade, pluralidadee diversidade da escola e do Sistema Público de Ensino devem assegurar, democraticamente: I 

- o desenvolvimento integral do estudante; II - a formação para a cidadania com garantia de direitos humanos com vistas ao mundo do trabalho; III - o aprimoramento 

da criatividade, do senso crítico e reflexivo e das demais potencialidades humanas a serviço de um projeto social sustentável. 

No Currículo em Movimento SEEDF, 2014, o tempo escolar é uma categoria fundamental na organização do trabalho pedagógico com ênfase na 

permanência com sucesso escolar dos(as) estudantes. A gestão do tempo pelo(o) professor(a) deve ter como foco o “tempo de aprendizagem”, que contempla três 

variáveis distintas e mensuráveis: o tempo concedido – relacionado à quantidade de tempo de ensino destinado ao trabalho dos(as) estudantes e para a realização 

de tarefas escolares, normalmente definidos pelos(as) professores(as), gestores(as) e calendários escolares; o tempo de empenho, relacionado ao período em que 

os(as) estudantes ficam atentos às aulas e atividades com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. Há ainda o grau de dificuldade que a aprendizagem 

representa para os(as) estudantes, que se relaciona ao que se espera deles na realização das atividades (GAUTHIER, 1998). 

Essa diversidade de tempos se justifica em função da diversidade dos(as) estudantes da rede pública de ensino do DF e dos projetos/programas educacionais 

que, ao invés de padronizar a oferta da educação básica, se orientam em atendimento às necessidades formativas e à ampliação das oportunidades. 

Os(as) estudantes que frequentam as escolas e salas de aula hoje são muito diferentes dos(as) estudantes de épocas anteriores por apresentarem saberes, 

experiências e interesses muitas vezes distantes do que a escola na sociedade atual privilegia em seus currículos. Esse(s) novo(a) estudante requer outra escola, 

outro profissional, outra relação tempo-espaço escolar. A não observância desses elementos pode estar na gênese de resultados dos desempenhos escolares dos(as) 

estudantes, expressos pelos altos índices de reprovação, evasão e abandono escolar de uma parcela significativa da população que à escola teve acesso, mas que 

nela não permanece. Ou, quando permanece, não obtém o êxito desejado, tornando-se os “excluídos do interior” (BOURDIEU, 1998), alunos que reagem de forma 
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ostensiva, dando sinais de provocação e resistência em relação aos(às) professores(as), aos(às) gestores(as) e organização escolar que não atende mais a esse novo 

perfil de estudante. 

 

10.5 Atividades no contraturno 

Visando melhorar o aproveitamento escolar, estimular a educação integral e incentivar a socialização, o CEF 206 oferece atividades semanais no 

contraturno escolar – segunda, terça e quinta-feira. 

 

10.6 Plano de ação de nivelamento e recuperação das aprensdizagens 

O plano faz parte de um conjunto de estratégias desenvolvido pelos professores de Matemática a fim de assegurar ao aluno o direito de aprender e concluir seus estudos no 

intinerário regular de ensino. Para implementação desse projeto, a escola providenciou uma sala especial para monitoria, com horário específico para uso. 

Aulas de reforço Escolar  

Inicialmente, a partir do levantamento dos indicadores de sesempenho das aprendizagens em matemática, realizados em sala de aula, houve a necessidade 

de ofertar as aulas de reforço escolar. Na jornada como professora, foi observado que diversos alunos possuem dificuldade em aprender matemática. A repulsão 

pela matéria vem através da incompreensão do conteúdo, logo, eles se fecham para a aprendizagem. Dentro das observações feitas, percebeu-se que os estudantes 

não possuem apoio em casa, pois muitos são de famílias de baixa renda, e os pais e parentes próximos não possuem conhecimento básico para ajudá-los. Diante 

disso surgiu a ideia do Projeto Interventivo Reforço Contraturno, para que os estudantes aprendam sobre a matemática e tenham melhor desempenho na matéria. 

O conceito de contraturno refere-se ao período oposto ao das atividades regulares da escola. São aulas extracurriculares oferecidas pelo docente da instituição 

de ensino com o propósito de complementar as práticas curriculares. Dessa maneira, o reforço é considerado uma importante ferramenta para promover a superação 

do déficit de aprendizagem dos estudantes. Diante dessa perspectiva, faz-se necessário a análise dos fatores que favorecem tal situação.  

O nivelamento, denominado intervenção pedagógica, compreende a avaliação diagnóstica e formativa dos alunos. O intuito é observar as dificuldades de 

aprendizagem, resultantes do ano letivo anterior, e promover a recuperação para o aluno com defasagem. Sendo assim, primeiramente, aplica-se no início do ano 
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letivo a avaliação diagnóstica em cada turma. Entende-se por avaliação diagnóstica uma ferramenta que traz informações sobre o quanto os estudantes dominam 

determinados conhecimentos, habilidades e competências. É possível, dessa forma, mapear os pontos fortes e fragilidades da turma e de cada aluno, em específico, 

o que funciona, de fato, como um diagnóstico. 

Após a avaliação diagnóstica, é imprescindível o reagrupamento intraclasse, dividindo-os em grupos, separados em níveis:  

Nível 1: pontuação de 0 a 3 (aprendizagem insuficiente para o ano); 

Nível 2: pontuação de 4 a 6 (básico para o ano); 

Nível 3: pontuação acima de 7 (suficiente). 

Além disso, há um diálogo entre professor e aluno apresentando o gráfico da defasagem dos alunos. Nesse momento, é explicado o que é o nivelamento, 

seu objetivo e sua importância. É necessário destacar o nivelamento como um processo e uma ação emergencial de recuperação, o qual visa promover as habilidades 

básicas não desenvolvidas no ano escolar anterior ao ano/série em curso. O aluno deverá entender que através desse nivelamento suas defasagens serão detectadas 

e que, posteriormente, ele será apoiado para superá-las.  

Espera-se nesse diálogo que haja uma sensibilização por parte dos estudantes e que eles compreendam a necessidade de sanar as suas dificuldades. O 

educando deve permanecer nas aulas de reforço somente o tempo necessário para superar a dificuldade diagnosticada. Mediante isso, ele seguirá a vida acadêmica 

sem apresentar grandes dificuldades no decorrer das séries e concluirá seus estudos tendo noção da matemática básica e a importância da mesma. 

 

10.7 Projeto de monitoria 

A partir desse projeto pretende-se que tenha uma equipe de alunos alunos monitores, os quais poderão auxiliar os professores e seus colegas, melhorando o 

desempenho escolar de todos. O objetivo da monitoria é desenvovler a autonomia, respeito, encorajamento, bem como responsabilidade, como também cuidadar 

com o patrimônio escolar. Dessa forma, o CEF 206 busca incentivar a autonomia e o protagonismo estudantil. 
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10.8 Projeto de iniciação científica  

O projeto de iniciação científica do CEF 206 tem por objetivo aprofundar o conhecimento, instigar curiosidades sobre as ciências e estimular os alunos  na 

pesquisa de temas de seu interesse na área  de Ciências Naturais. Através dp projeto e de suas atividades – coleta de dados, análises, experiemntos e intrepretações 

de resultados, os estudantes vivenciam na prática o que aprendeu teóricamente nas aulas. Com essa iniciativa, o CEF 206 busca promover e estimular o pensamento 

científico ainda durante a formação básica dos estudantes. Nesse sentido, O CEF 206 incentiva um participação efetiva dos seus estudantes nos Circuitos de Ciências 

promovidos pela SEEDF. 

Observou-se a necessidade de atividades desenvolvidas fora da sala de aula, devido a agitação dos educandos, falta de higiene pessoal. Atender alunos no 

contraturno, no laboratório de ciências com aulas práticas de ciências, trabalhando o desenvolvimento de microorganismos ( fungos , vírus e bactérias), para que 

possam praticar a higiene pessoal e do ambiente, para despertar o interesse na pesquisa científica.  

Depois dessas aulas observou-se  a melhora dos estudantes em manter as salas de aulas limpas e organizadas.  

 

10.9 Reagrupamento:  

 
  Muitos estudantes  apresentam baixos níveis de aprendigens e desempenho escolar, possuem déficit em habilidades e competências já estudadas. A escola 

pode reagrupar os mesmos colocando-os em grupos que possuam as mesmas características deficitárias; mas há também estudantes que possuem competências 

avançadas, podendo ser trabalhado com eles habilidades de anos posteriores.  “Os Reagrupamentos constituem estratégia pedagógica que permite agrupar os 

estudantes de acordo com suas dificuldades e potencialidades a fim de promover o avanço contínuo das aprendizagens. Deve ser uma atividade intencional e 

planejada, sistematicamente. Possibilita a mediação entre pares, pois os estudantes auxiliam uns aos outros, na socialização de saberes e experiências”. (DIRETRIZ 

PEDAGÓGICA PARA A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º CICLO, 2014, p. 62). 

Organizar a escola alocando os estudantes baseados em suas fragilidades pedagógicas com foco na recuperação da defasagem, e fixação de habilidades e 

competências necessárias para que o estudante possa avançar e se apropriar das habilidades próprias para a idade e/ou nível escolar que o estudante possui. Também 

alocar estudantes com altas habilidades e/ou habilidades mais avançadas, em grupos para que possam ser trabalhados e aperfeiçoados suas virtudes, sem que haja 
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um prejuízo para os colegas de turma que não conseguem acompanhar.  “Cada estudante entra na escola como um jogador que inicia um jogo e tem fases para 

transpor, as fases são representadas pelos objetivos de aprendizagem. A cada alcance de objetivos, o jogador avança para novas fases, que são outros objetivos 

mais complexos. Cada jogador avançará em velocidade distinta de uma fase a outra”. (DIRETRIZ PEDAGÓGICA PARA A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º 

CICLO, 2021, página 7).  

 

10.9.1 A organização semanal com rodízio de dias para não prejudicar o planejamento individual de cada professor.  
 

 As competências prioritárias a serem recuperadas são as de Língua Portuguesa e Matemática. Os estudantes avançados podem ser reagrupados em grupos 

das citadas disciplinas, mas também podem ser trabalhados suas habilidades em outras disciplinas e/ou seus atributos como lei tura, desenho, raciocínio lógico 

dentre outras. 

 

10.9.2 Ensino Fundamental – 3º Ciclo 

Na organização escolar em ciclos de aprendizagem, uma das práticas que mais sofre alteração é a avaliação que precisa ser re-significada para que se 

torne uma prática de reorganização do processo educativo, sendo capaz de contribuir para o avanço do conhecimento sobre o contexto em análise, informando 

sobre a realidade, revelando intencionalidades, evidenciando tendências da prática, produzindo subsídios para a construção de respostas e propostas de 

intervenção, que potencializam a concretização da aprendizagem. 

A avaliação é realizada por meio da observação e do acompanhamento contínuo das atividades individuais e coletivas, com o objetivo de constatar os 

avanços obtidos pelo estudante e favorecer o (re)planejamento docente, considerando as dificuldades enfrentadas no processo de ensino e aprendizagem, bem 

como a busca de soluções. As atividades passaram a ser interdisciplinares e formativas. 

Ao término de cada semestre, será atribuída pelo professor ao aluno, uma nota resultante da avaliação do seu aproveitamento/desempenho escolar que 

será lançada no campo final, através de conceitos, A (Apto), NA (Não Apto) ou ABA (Abandono). O resultado obtido será comunicado aos alunos maiores e 
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aos pais dos alunos menores de idade. Ressalta-se que em todo o processo é realizada a recuperação contínua e ainda, ao término do semestre é realizado um 

Conselho de Classe Final, mesmo na Educação de Jovens e Adultos. 

 

10.9.3 Procedimentos de Recuperação 

Após cada período do processo avaliativo, será realizado o Conselho de Classe para discutir os casos de alunos que não obtiveram rendimento 

satisfatório, além do processo de ensino e de aprendizagem e avaliativo da escola. 

A média final será o resultado da média aritmética das quatro notas bimestrais. Aqueles que não conseguirem obter a média 5,0 (cinco inteiros), estarão 

automaticamente de Recuperação Final. 

O CEF 206 utiliza sistema de monitoria como uma das fermentas de Recuperação das Aprendizagens,  através da qual o estudante recebe atendimento 

em turno contrário.O  projeto permite uma  maneira de apreder e ordenar ideias por meio de pesquisas, leitura e acompanhamento individualizado. Envolve 

um grupo de alnos de séries diferentes e culturas diferentes e, esta diversidade torna siginificativa a discussão de conceitos, a interação  social e a troca de 

saberes adquiridos. 

A recuperação será oferecida, segundo Art. 16813 do regime escolar, nas seguintes formas: 

I - contínua, inserida no processo de ensino e de aprendizagem, no decorrer do período letivo, assim que identificado o 
baixo rendimento do aluno; 

 

II - final, realizada após o término do semestre/ano letivo, para o aluno que não obteve aproveitamento suficiente em até 3 

(três) componentes curriculares, exceto para os alunos de Classes de Aceleração de Aprendizagem e para os alunos do Ensino 

Fundamental – anos/séries iniciais. (DISTRITO FEDERAL, 2009) 

Na recuperação final, a nota do aluno será zerada e o professor distribuirá novamente 10 pontos e o aluno tem que conseguir média 5,0 (cinco inteiros) 
para a aprovação. 
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Será atribuída nota zero ao aluno que deixar de comparecer às avaliações de Recuperação Final. Nesses casos, serão levados ao Conselho de Classe/Série 

que decidirá, a situação do aluno. Em caso de dúvidas no resultado final, poderá ser feita revisão de instrumentos avaliativos, inclusive da prova final, visando 

maior transparência do rendimento escolar e na correção das provas dos alunos. 

Nas turmas de EJA, a avaliação dos conhecimentos e experiências dos alunos, levará em consideração não só o aproveitamento em termos dos conteúdos 

programáticos em cada disciplina, mas, também, a visão pluridimensional no campo cognitivo, filosófico, moral e social, entre outras. Dar-se-ão prioridade 

aos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

Na avaliação levar-se-ão ainda em consideração os trabalhos realizados individualmente ou em grupo, a participação do aluno nas aulas e em outras 

atividades extracurriculares e a autoavaliação. Serão atribuídas notas de 0 a 10 em cada semestre, que depois serão transformadas em conceitos.  

 

 

11 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

 
Avaliação para as aprendizagens visa identificar aquilo que os estudantes já aprenderam e o que ainda não sabem de modo a intervir por meio de estratégias 

pedagógicas para promover avanços (VILLAS BOAS, 2004). 

A avaliação é comumente apresentada e compreendida como um mero documento burocrático, algo que deve ser cumprido porque é lei. No entanto, ela é 

muito mais que uma etapa burocrática, deve ser encarada como uma ferramenta eficaz e efetiva sobre o que se ensina. Nas avaliações em processo, contínuas e 

formativas, é fundamental diversificar os instrumentos com o objetivo de coletar o máximo de informações sobre a aprendizagem e perfil dos estudantes e, ao 

mesmo tempo, repensar o trabalho da escola. 

A avaliação não pode ocorrer de forma descolada da realidade escolar, pois se visa à mudança de mentalidade e, com isso, a transformação social , deve-se 

respeitar e contemplar o conhecimento prévio que permeia todas as turmas em todos os âmbitos. 
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Assim, a avaliação, numa perspectiva formativa, concretiza-se em face dos processos contínuos e articulados de métodos e procedimentos pedagógicos 

acolhidos para esse fim. Somente dessa forma, poderá ser efetivada uma avaliação que considere situações de aprendizagem centradas no sucesso coletivo 

do ensinar e do aprender como partes inerentes do mesmo processo. (DISTRITO FEDERAL, 2010) 

No caso específico da aprendizagem dos estudantes, é preciso diagnosticar os fatores que levam a não aprendizagem e os focos de dificuldades, criando-

se estratégias para a superação desses problemas. Cumprindo sua função didática, a avaliação contribui para o redirecionamento do fazer pedagógico do professor 

e para o aluno como processo de autoavaliação por meio da correção dos erros cometidos o que possibilitará o aprimoramento, a ampliação e o aprofundamento 

dos conhecimentos e habilidades, além da assimilação e fixação de conteúdos uma vez revisados. 

Segundo Hoffman (2003), a ação avaliativa mediadora está presente justamente entre uma tarefa do aluno e a tarefa posterior. Consiste na ação educativa 

decorrente da análise dos seus entendimentos, de modo a favorecer ao aluno o alcance de um saber competente. 

ao invés de analisar os exercícios dos alunos para responder: acertou ou não acertou, analisá- los para observar quem aprendeu e quem ‘ainda’ não aprendeu. 

O fato de incluir-se o ‘ainda’ revela que existe a confiança na possibilidade de a criança estar aprendendo sempre, evoluindo permanentemente em suas 

hipóteses sobre os objetivos e os fenômenos. Ao mesmo tempo, o professor passa a fazer parte do ‘ainda’, comprometendo-se em tornar o ‘vir a ser’ 

possível, em oportunizar-lhes muitos desafios que favoreçam sua descoberta do mundo. (HOFFMANN ,2003, p. 90) 

A avaliação é efetivamente realizada ao se solicitar do aluno que ele faça uso de seu conhecimento, interpretando situações determinadas, utilizando-se 

de conceitos, procedimentos ou atitudes que venham corroborar o processo de aprendizagem. 

Os alunos devem realizar comparações, estabelecer relações, elaborar registros, fazendo uso dos conceitos e atitudes que assimilaram, como parte do 

processo avaliativo. 

Tanto para o aluno como para o professor, a tomada de consciência dos erros e acertos é o momento importante do processo e não deve ser confundido 

somente com a correção de exercícios ou provas, com caráter classificatório do resultado. 

O erro, entendido na lógica da avaliação formativa, torna-se elemento que permite ao aluno tomar consciência de seu próprio processo de aprendizagem 

e da apropriação que fez dos conteúdos trabalhados. E para os professores sinaliza que os conceitos científicos devem ser significados e aplicados, 

adequadamente, nas diferentes situações do dia-a-dia do aluno, especialmente do aluno / trabalhador. 
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Acredita-se que se o conhecimento for valorizado nas práticas sociais por meio da interação do estudante e mediação do professor, se estabelecerão na 

mente dos alunos correlações e estruturações mentais, frutos do trabalho contextualizado e integrado com o seu cotidiano. 

O processo avaliativo não compreende apenas provas, mas atividades avaliativas, trabalhos, dentre outros procedimentos que garantirão observar os 

avanços e necessidades, sinalizadas pelos alunos em função dos registros feitos e trabalhos realizados de forma coletiva ou individualmente. 

Considerando o que foi dito acima, o CEF 206 tem como estratégia a elaboração e aplicação da Atividade Interdisciplinar, que visa uma relação entre 

as disciplinas que compõem os blocos. Essa relação busca proporcionar uma visão mais abrangente sobre os temas tratados na avaliação. É eleito um tema 

central, logo em seguida todos os professores trabalham em cima dele produzindo seus textos e suas questões, sempre relacionando as áreas de conhecimento. 

Apresentando pontos em comum, a análise dos textos e informações apresentadas na forma de gráficos, figuras, charges, favorece-se as análises críticas a 

respeito das diversas abordagens para um mesmo assunto. Dessa forma, a recuperação das aprendizagens ocorre quando se privilegia o conhecimento prévio e 

experiência de vida dos estudantes. 

No Ensino Fundamental e EJA, a avaliação da aprendizagem será feita a partir de critérios que visem a assegurar objetivamente o acompanhamento do 

desempenho escolar dos alunos, atentando para os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados obtidos durante o ano letivo sobre os de exame 

final. Pois, segundo Villas Boas (2008) a avaliação praticada na escola pode cumprir duas funções principais: classificar o aluno ou promover sua aprendizagem, 

e que nesta última função está o papel da avaliação formativa. 

Mas a avaliação cumpre, também, função formativa, pela qual os professores analisam, de maneira frequente e interativa, o progresso dos alunos, para identificar o que eles 

aprenderam e o que ainda não aprenderam, para que venham aprender, e para que reorganizem o trabalho pedagógico. Essa avaliação requer que considerem as diferenças 

entre os alunos, para que se adapte o trabalho às necessidades de cada um e para que se dê tratamento adequado aos seus resultados. (VILLAS BOAS, 2008, p. 34) 

A avaliação é comumente apresentada e compreendida como um mero documento burocrático, algo que deve ser cumprido porque é lei. No entanto, ela é 

muito mais que uma etapa burocrática, deve ser encarada como uma ferramenta eficaz e efetiva sobre o que se ensina. 

A avaliação não pode ocorrer de forma descolada da realidade escolar, pois se se visa à mudança de mentalidade e, com isso, a transformação social, deve-

se respeitar e contemplar o conhecimento prévio que permeia todas as turmas em todos os âmbitos. 
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Considerando o que foi dito acima, o CEF 206 tem como estratégia a elaboração e aplicação da Atividade Interdisciplinar, que visa uma relação entre as 

disciplinas que compõem os blocos. Essa relação busca proporcionar uma visão mais abrangente sobre os temas tratados na avaliação. É eleito um tema central, 

logo em seguida todos os professores trabalham em cima dele produzindo seus textos e suas questões, sempre relacionando as áreas de conhecimento. Apresentando 

pontos em comum, a análise dos textos e informações apresentadas na forma de gráficos, figuras, charges, favorece-se as análises críticas a respeito das diversas 

abordagens para um mesmo assunto. Dessa forma, a recuperação das aprendizagens ocorre quando se  privilegia o conhecimento prévio e experiência de vida dos 

estudantes. 

Assim, no processo avaliativo é fundamental acompanhar como a aprendizagem está evoluindo a todo o tempo, nesta relação ensino-aprendizagem 

dentro das necessidades dos alunos. 
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11.1 Avaliação em Larga Escala 
 O resultado das Avaliações em Larga Escala são um importante instrumento de gestão que contribui com a busca por equidade nos resultados educacionais 

para assim, avaliar se as ações  pedagógicas estão sendo bem executas e os objetivos sendo atingidos.  

Através dos índices das avaliações externas como é o caso do IDEB, a escola mostra a necessidade de intervenção nas estratégias metodológicas de ensino. 

O resultado do IDEB mensura, por meio de avaliação, o desempenho da UE e serve para apoiar as decisões que serão tomadas para que a pratíca pedagógica seja 

aprimorada e reflita de maneira coerente as aprendizagens previstas no Curriculo em Movimento da SEEDF e também a Base Nacional Comum Curricular. Nesta 

perspectiva, a equipe pedagógica reavalia as estratégias para promover as aprendizagens e alcançar a Meta almejada.  

No ensino fundamental – anos finais o índice estava sempre acima da meta projetada de 2005 a 2009, ficando abaixo dessa meta em 2011 e 2013, 

conforme tabela abaixo: 

IDEB 

ANO VALOR META 

2005 --- --- 

2007 --- 3,6 

2009 3,7 4,1 

2011 3,9 3,4 

2013 4,2 4,1 

2015 4,6 3,4 

2017 4,8 3,6 

2019 5,1 5,4 

 2021   5,1    5,4 
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11.2 Conselho de Classe Participativo 

 
Outro ponto importante do trabalho pedagógico é o Conselho de Classe, que, desde o ano de 2018, com a organização do trabalho em ciclos, passou a 

ser participativo, com todos os alunos das turmas participando e interagindo com professores, direção, coordenação, orientadores e professores da sala de 

recursos, enfim, todos assumindo seu papel no processo de aprendizagem, inclusive o próprio aluno, que passa a ter voz nesse processo e ser ver, de fato, 

inserido neste processo. Os dados colhidos são registrados em ATAS. 

11.3 Avaliação institucional da unidade escolar 

 Avaliar a instiuição possibilita uma reestruturação e reflexão do processo educacional, possibilita também a mudança de metodologias adotadas para a 

promoção das aprendizagens. Além disso, conforme disposto nas Orientações Pedagógicas para  construção do Projeto Político Pedagógico, avaliar o PPP possibilita 

a reavaliação das práticas institucionais, docentes e discentes, o compartilhamento de experiências entre escolas, a realização de atividades de reflexão do trabalho 

do professor, como conselho de classe, avaliação institucional, na perspectiva de trabalho solidário entre os pares (coordenação), em contraposição ao trabalho 

individualizado e solitário (cordenação). 

 

12 PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

 12.1 Gestão Pedagógica 
A gestão democrática tem sido alvo de grandes debates no âmbito educacional das escolas públicas. A escola vista como uma organização social, 

cultural e humana solicita que cada elemento dentro deste ambiente tenha seu papel definido num processo de participação concreta para o desenvolvimento 

das ações propostas a serem executadas. Neste argumento o gestor é um dos elementos importante para a execução de uma política que atenda às necessidades 

e anseios que a comunidade escolar necessita. 

Assim, tem-se buscado mecanismo de mudanças frente às novas perspectivas educacionais no que diz respeito à efetivação da gestão democrática nas 



  

87  

escolas públicas em todo país. 

Esta gestão democrática no ensino público envolve todos os sujeitos participantes do processo educativo, pois gestão democrática não quer dizer apenas 

que os dirigentes das unidades de ensino devem ser submetidos a um processo de legitimação periódica (eleições), mas também que as atividades 

administrativas, pedagógicas, financeiras, devem ser parte de um processo de integração da comunidade escolar, que participe diretamente do seu 

gerenciamento. 

O processo da Gestão Democrática foi amplamente discutido com os educadores em plenárias no decorrer de 2011. Hoje, o Projeto de Lei nº 4751/2012 

que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do sistema de ensino público do Distrito Federal já é uma realidade implantada nas escolas. 

No segundo semestre de 2019, amparado pela lei 4751/2012, na escola CEF 206 teve-se a eleição para Diretora e Vice-diretor (Maria Ignez Ventura e 

João Lúcio Duarte- hoje, apossentado) e Conselho Escolar, formando-se assim o grupo de gestores que hoje gesta esta escola. 

 

12.2 Gestão de Resultados Educacionais 

     O início de um ano letivo representa para os educadores da escola, novas possibilidades. Surgem novas ideias, os materiais são organizados e 

renovados, nos reunimos para refletir sobre o que foi feito, a fim de corrigir as falhas e potencializar os sucessos. No ano de 2022, os principais objetivos 

indicados pelos educadores são: 

 

1.Conhecer o perfil, expectativas e o interesse dos alunos, para que possam orientá-los. Promover eventos, no intuito que a família 

participe mais da vida escolar do aluno. 

2.Suscitar no aluno o desejo de aprender explicitando a relação com o saber, o sentido do trabalho escolar. 

3.Desenvolver no aluno a capacidade de autoavaliação. 

4.Desenvolver projetos de orientação educacional, para bullying, a prevenção ao uso de drogas, suicídio, sexualidade, violência na escola e 

fora dela, discriminação, desenvolvendo assim o senso de responsabilidade, solidariedade e o sentimento de justiça. 
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5.Utilizar com mais frequência a relação do conhecimento através da tecnologia. 

6.Busca Ativa 

7.Escuta sensível 

Os educadores querem, portanto, fazer de 2022, um ano proveitoso para todos os pais/responsáveis, alunos e funcionários. E esperam que todos possam 

adquirir conhecimentos significativos para suas vidas. 

 

12.3 Gestão Participativa 

                                                         Relações da direção com a comunidade externa 

COMUNIDADE AÇÃO SITUAÇÂO 

 
Conselho Tutelar 

- Aumentar a aproximação da escola com os 
membros do Conselho Tutelar para garantir s 

direitos e deveres da criança e adolescentes. 

- O Conselho Tutelar tem dado suporte em alguns 

casos principalmente no que se refere aos alunos 

evadidos, ou com problemas na escola ou na 

família. 

Relações da direção com a comunidade interna 

COMUNIDADE AÇÃO SITUAÇÂO 

 
Professores e Equipe 

Pedagógica 

- Manter o suporte técnico e pedagógico, 
efetivar ações de adequação de espaços 

e equipamentos e implantação de 

insumos necessários, 

nas suas atividades. 

- Os horários de aulas e horas atividade, o suporte técnico, 
pedagógico, a qualificação dos equipamentos estão 

organizados de maneira que possam dar suporte e boas 

condições do professor desenvolver o seu trabalho. 

Equipe Técnico 

Administrativo e Assistentes 

- Aproximação e desenvolvimento em 

conjuntos das diversas ações que 

- O desenvolvimento de todas as ações do estabelecimento 

está diretamente ligado à equipe Administrativa e de 

de Execução. integram o dia a dia da escola. Execução. 

 

Equipe Auxiliar Operacional 
- Disponibilização de equipamentos que 
possam vir a beneficiar a escola e os 

profissionais que nela trabalham. 

- Baseados nos fundamentos da ação coletiva, são parte 
integrante e fundamental do desenvolvimento escolar. 
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Alunos 
- Desenvolvimento de projetos e ações 

coletivas das instâncias colegiadas em 

prol dos alunos. 

- O conjunto de ações desenvolvidas na escola está 

diretamente voltado para atender as necessidades dos alunos. 

 
Pais e/ou Responsáveis 

- São a base fundamental para a efetiva 

realização dos objetivos da escola, dão 

suporte e auxiliam no desenvolvimento 

dos jovens e adolescentes. 

- Integrar e aproximar cada vez mais as famílias da escola, 

fortalecendo o âmbito de ações desenvolvidas tanto de caráter 

administrativo como pedagógico. 

 

 

12.4 Gestão de Pessoas 
Por natureza, o trabalho com a educação envolve o relacionamento direto com pessoas, oriundas dos mais diversos contextos. Tendo em vista a 

complexidade do trabalho e dos pontos de vista envolvidos na prática escolar, o CEF 206 mantém uma postura respeitosa e integradora com relação às pessoas 

que compõem o grupo de profissionais, desde os funcionários do setor administrativo até os da área pedagógica. Por conta da dinâmica versátil e pelos desafios 

em coordenar e delegar tarefas, o corpo gestor do CEF 206 preza por uma comunicação direta, simples e empática, procurando sempre acolher as demandas e 

necessidades sejam profissionais ou pessoais de seus integrantes. 

O respeito à diferença também é princípio norteador da instituição, buscando abrir espaço e valorizar cada diferença de personalidade e de profissional, 

que pode contribuir enriquecendo com a prática escolar com suas várias pretensões e habilidades diferenciadas. 

A equipe gestora do CEF 206 procura organizar no setor administrativo, coordenando seus funcionários e distribuindo tarefas de forma coerente, para 

garantir que o trabalho de organização seja feita da forma adequada, livre de quaisquer tipos de problemas. 

Reuniões e conversas em grupo são semanalmente organizadas para que haja um momento e espaço para troca de ideias e informes gerais sobre o 

trabalho escolar. O respeito aos prazos, a troca de ideias e a confiança proporcionam uma melhor fluidez no andamento dos trabalhos no dia a dia. 

12.5 Conselho Escolar 

O conselho escolar do CEF 206 é constituído por professores, pessoal da carreira de assistência, pais e alunos. Terão a função de se mobilizarem e se 
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envolverem no processo eleitoral dos conselhos, onde a sociedade se encontra com a administração pública para fiscalizar a gestão das escolas, dos pontos de 

vista financeiro, pedagógico, disciplinar, cumprimento do Calendário Escolar e análise das demandas da comunidade escolar. 

Hoje os conselhos têm atuação decisiva. Podem exigir explicações e modificar a orientação pedagógica de uma escola se é alto o índice de repetência. 

Seus integrantes têm votos iguais. Embora seu caráter seja consultivo, tem forte influência nas decisões da escola e da Secretaria. 

O Conselho tem 11 integrantes, com representantes de todos os segmentos escolares. A atual presidente é o professor Carlos Adriano. 

 

12.6 Gestão Administrativa e Financeira 

O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) foi instituído pelo Decreto nº 28.513, de 6 de dezembro de 2007 e tem por objetivo 

ampliar a autonomia gerencial, administrativa e financeira das Diretorias Regionais de Ensino e respectivas instituições educacionais visando a efetiva 

realização do seu projeto pedagógico, mediante a descentralização de recursos financeiros do Governo do Distrito Federal e diretamente arrecadados, nas 

categorias econômicas de Custeio e de Capital, para execução local. 

 

12.7 Gestão Administrativa 
Plano de Ação Gestão Adminstrativa 

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

- Garantir a entrega de 

documentos e 

processos nos prazos 

estabelecidos e com 

clareza das 

informações 

prestadas; 

- Proporcionar um 

ambiente limpo, 

- Garantir a entrega de 

documentos e 

processos nos prazos 

estabelecidos e com 

clareza das 

informações 

prestadas; 

- Proporcionar um 

- Organizar os espaços 

administrativos e 

disponibilização de 

murais e pastas para 

melhoria da 

comunicação 

institucional; 

- Articular ações 

conjuntas entre os 

 

- Equipe Gestora  

 

 

- No decorrer dos ano 

letivo. 
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organizado e 
agradável tanto aos 

servidores quanto 

aos estudantes da 

Instituição de Ensino 

e zelar pelo 

patrimônio e pelo 

prédio da escola; 

- Viabilizar os reparos 

estruturais necessários 

para o bom 

funcionamento da 

escola; 

- Favorecer o 

funcionamento de 

qualidade da cantina, 

garantindo higiene, 

organização e o bom 

preparo da merenda 

escolar; 

- Sistematizar a reserva e 

a conservação de 

recursos audiovisuais 

e materiais para a 

prática pedagógica; 

- Garantir o 

funcionamento e bom 

atendimento da 

Secretaria Escolar. 

 

ambiente limpo, 
organizado e 

agradável tanto aos 

servidores quanto 

aos estudantes da 

Instituição de Ensino 

e zelar pelo 

patrimônio e pelo 

prédio da escola; 

- Viabilizar os reparos 

estruturais necessários 

para o bom 

funcionamento da 

escola; 

- Favorecer o 

funcionamento de 

qualidade da cantina, 

garantindo higiene, 

organização e o bom 

preparo da merenda 

escolar; 

- Sistematizar a reserva e 

a conservação de 

recursos audiovisuais 

e materiais para a 

prática pedagógica; 

- Organização dos 

recursos audiovisuais. 

 

 

estudantes e 
trabalhadores em 

educação; 

- Organização de escala 

de trabalho dos 

servidores da empresa 

prestadora de serviços 

de limpeza e 

conservação; 

- Desenvolvimento do 

projeto político 

pedagógico junto à 

comunidade escolar de 

conservação do 

patrimônio público 

especificamente na 

disciplina de PD. 

- Pinturas das instalações 

escolares; 

- Reparos na rede elétrica 

e hidráulicada unidade 

escolar; 

- Reforma dos armários 

da cozinha; 

- Construção de murais 

nos corredores da 

escola, usando 

cerâmicas; 

- Construção de palco 
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para realização de 

apresentações 

culturais; 

- Orientar os servidores 
da empresa prestadora 

de serviços 

alimentícios, quanto à 

higiene alimentar e 

quanto ao preparo da 

merenda escolar; 

- Desenvolver projeto 

pedagógico de 

alimentação saudável 

favorecendo uma 

- melhor aceitação da 

merenda escolar e no 

combate ao 

desperdício; 

- Organização dos 
Recursos audiovisuais 

em armários na sala da 

direção; 

- Criação de uma pasta 

para reserva 

antecipada dos 

Recursos 

audiovisuais; 

- Discussões sobre a 

importância de 
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conservação dos 

recursos. 

 

 
12.8 – Gestão Financeira 

Plano de Ação Gestão financeira 

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

- Gerenciar os 
recursos financeiros 
oriundos do 
Governo Federal: 
PDE Escola; PDDE 

Escola, Mais 
Educação e dos 
recursos do GDF: 
PDAF, pautados nos 
princípios da 
administração 
pública; 

- Convocar a 

comunidade escolar 

pro meio do conselho 

escolar para discutir 

sobre as prioridades 

da escola; 

- Estabelecer parcerias 

com empresas para 
que possam colaborar 

com a execução dos 

projetos idealizados. 

 

- Gerenciar os recursos 
financeiros oriundos do 

Governo Federal: PDE 

Escola; PDDE 

- Escola, Mais Educação e 

dos recursos do GDF: 

PDAF, pautados nos 

princípios da 

administração pública; 

- Convocar a comunidade 

escolar por meio do 

conselho escolar para 

discutir sobre as 

prioridades da escola; 

- Estabelecer parcerias 

com empresas para que 

possam colaborar com 

a execução dos projetos 

idealizados. 

 

 

- Esclarecer para toda a 
comunidade escolar 

sobre os recursos que 

a escola dispõe e como 

tais recursos podem 

ser utilizados; 

- Fazer pesquisas de 

preços e torna-las 

públicas; 

- Manter prestação e 

contas atualizadas e 

inclusive com cópias 

das notas fiscais e 

extratos bancários 

para que todos da 

comunidade escolar 

tenham acesso às 

informações 

prestadas; 

- Realização de 

reuniões semestrais 

junto à comunidade 

para o 

- Equipe Gestora e 
Comunidade escolar, 

conselho Escolar 

- No decorrer dos ano 

letivo. 
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estabelecimento de 
prioridades e para 

informações 

referentes à correta 

aplicação dos 

recursos financeiros; 

- Fazer com que essas 

parcerias possam 

gerar recursos também 

na comunidade em 

que a escola está 

inserida por meio de 

projetos conjuntos. 

 

 

 

 

 
13  PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

   13.1 Plano de Ação da Coordenação Pedagógica, Supervisão  

A coordenação pedagógica dentre suas várias atribuições possui um papel mediador de todo o processo pedagógico, articulando os diferentes sujeitos 

sociais e as relações inerentes ao cotidiano escolar, além de organizar práticas reflexivas dos segmentos, a partir do planejamento e da avaliação da própria 

prática. 

 
Plano de Ação da Coordenação Pedagógica e Supervisão  

Objetivos Objtivos específicos Ações Responsáveis Cronograma 

- Organizar o Plano de Ação da Escola; - Articular parcerias com  Todo o ano letivo. 
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- Construir o calendário anual de atividades; 
- Elaborar a rotina de trabalho da escola; 

- Organização de documentos formais para solicitações ou 

comunicados internos. 

- Organizar o Plano de Formação Continuada da Escola; 

- Construir o calendário de reuniões de Formação 

Continuada; 

- Reservar momentos de estudos para aprimoramento 

teórico das temáticas a serem trabalhadas; 

- Elaborar pautas de formação; 

- Selecionar materiais e recursos para a realização dos 

encontros; 

- Executar e avaliar o processo formativo desenvolvido; 

- Desenvolver atividades que promovam a ampliação 

cultural da equipe escolar; 

- Organização dos momentos de acompanhamento da 

gestão de sala de aula; 

- Preparar instrumentos que auxiliem a observação da 

gestão da sala de aula; 

- Analisar as metodologias utilizadas em sala de aula e 

intervir junto aos professores; 

- Elaborar devolutivas para os professores sobre o 

acompanhamento da gestão de sala de aula; 

- Desenvolver temas para auxiliar o professor na gestão da 

sala de aula; 

- Acompanhar a gestão de sala de aula para diagnosticar o 

perfil das turmas; 

- Pesquisar materiais e recursos que permitam o estudo 

coletivo sobre metodologias diversificadas; 

- Propor estudos sobre estratégias de ensino e sua 

aplicabilidade prática, considerando a natureza e as 

modalidades organizativas de conteúdos; 

os coordenadores 
intermediários da 

UNIEB e formadores 

da EAPE para a 

realização de 

encontros e cursos; 

- Proporcionar 

atividades (eventos, 

palestras) de cunho 

educativo, social e 

cultural para os pais; 

- Promover momentos 

de valorição do 

trabalho docente, por 

meio de palestras e 

dinânimas reflexivas; 

- Possibilitar o 

compartilhamento de 

práticas exitosas 

entres os docentes da 

UE nas coletivas 

pedagógicas; 

- Acolher os pais e 

realizar a escuta ativa 

nos atendimentos 

individualizados; 

- Mediar conflitos 

gerados nas interações 

entre os esdudantes; 

- Gerenciar às 

informações e 

dinamizar o 

 
Todo o ano letivo. 
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- Organização do mapeamento do rendimento por turma 
bimestralmente; 

- Atendimento aos pais de forma individualizada; 

- Estabelecer parceria com os responsáveis a fim de obter 

melhores resultados com relação ao comportamento e ao 

rendimento escolar do aluno; 

- Atendimento individualizado aos alunos que apresentam 

dificuldades; 

- Orientação ao planejamento das atividades de 

recuperação/intervenção pedagógica; 

- Orientação da elaboração dos instrumentos avaliativos 

junto aos docentes; 

- Análise dos registros avaliativos; 

- Discutir os resultados das avaliações; 

- Pautar os momentos de planejamento nos resultados da 

avaliação; 

- Realizar estudos relacionados a práticas avaliativas; 

- Replanejamento de atividades para revisão de conteúdos; 

- Realizar a avaliação das ações planejadas e executadas 

durante o ano; 

- Discutir com a equipe escolar, as dificuldades e os 

avanços encontrados na avaliação; 

- Levantar com a equipe pedagógica as necessidades que 

deverão nortear a seleção das ações prioritárias para o 

ano; 

- Elaborar a primeira versão do Plano de atividades e 

submetê-lo à apreciação da equipe escolar; 

- Apresentar a versão final de atividades que deverá ser 

incorporado ao Plano de Ação da escola. Trabalhar em 

parceria com a Direção, contribuindo para uma gestão 

compartilhamento de 
materais pedagógicos; 
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eficiente e eficaz; 

- acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos da 
instituição de ensino, tanto individual quanto 

coletivamente 

- Acompanhar o planejamento a execução e avaliação das 

atividades pedagógicas e didáticas; 

- Estimular a utilização de metodologias diversificadas 

que melhor atendam as diferenças individuais dos 

alunos; 

- Acompanhar o rendimento dos alunos para o 

replanejamento de ações de intervenção; 

- Identificar as necessidades e as dificuldades relativas ao 

desenvolvimento do processo educativo da escola.; 

- Elaborar o Plano de atividades da Supervisão 

Pedagógica de acordo com a realidade da unidade de 

ensino, buscando desenvolver uma ação integrada na 

escola. 

 
-  
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13.2 Orientação Educacional, Sala de Recursos e Equipe Especializada de Apoio as Aprendizagens 
    

 

13.2.1 Equipe Especializada de Apoio as Aprendizagens 

 
PLANO DE AÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2022 

 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: RECANTO DAS EMAS 

UNIDADE ESCOLAR:  

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 206 

TELEFONE:  

3657/3658 

 

DIRETOR(A): Maria Ignez Ventura 

VICE DIRETOR(A): Adriano Francisco da Silva 

PSICÓLOGO(A) EEAA:  

Áquila Cristina Camacho Pereira 

MATRÍCULA SEEDF: 

39.355-X 

CRP: 

11.507 

PEDAGOGO(A) EEAA: 

Edneide Maria de Oliveira Nogueira 

MATRÍCULA SEEDF: 

205.444-2 

 

PROFESSOR SAA: 

Neiry Brito de Paiva                                                                                                                                                          

MATRÍCULA SEEDF: 
26.050-9 

 

 

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

( ) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO; 

( ) ANOS INICIAIS - II CICLO; 

( x ) ANOS FINAIS - III CICLO; 

( ) ENSINO MÉDIO 

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

( X ) EJA ; 
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( ) ENSINO ESPECIAL 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

( x ) MATUTINO - QUANTITATIVO: 445 

( x ) VESPERTINO - QUANTITATIVO: 362  

( x ) NOTURNO* QUANTITATIVO: 340 

SERVIÇOS DE APOIO: 

( x) SALA DE RECURSOS 

( x) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

( x) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

( ) OUTRO:    
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OBJETIVO GERAL 
 
 Analisar, compreender e intervir na realidade da unidade escolar. 
 
INTRODUÇÃO 

O Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF constitui-se um serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter 
multidisciplinar, composto por profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o aprimoramento da 
atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os 
estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação das equipes de SEAA deverá ser direcionada para o assessoramento 
à pratica pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e 
interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da instituição educacional. 

O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, embora a prestação desse serviço já acontecesse na rede de 
ensino do DF, com base nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica do 
CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre outros documentos balizadores de políticas do MEC. 

A Portaria nº 27 de 24 de fevereiro de 2016, resolve designar em seu art 8º, inciso III: Um pedagogo e um psicólogo por Coordenação 
Regional de Ensino, para compor o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem para estudantes do Ensino Fundamental 
séries/anos finais, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, que serão lotados em um CED ou CEM. 

Com base no exposto este plano de ação se justifica na medida em que explicita o planejamento das ações coletivas que serão promovidas 
no ano de 2022 

, pela equipe do SEAA, tomando como referencial as três dimensões de atuação, quais sejam: 1º dimensão - Mapeamento Institucional; 
2º dimensão - Assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar; 3º dimensão - Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos. 

O presente documento surge em um momento em que as aulas retornam sem restrições, com relaxamento e, posteriormente,  suspensão 
das medidas sanitárias de proteção relativas à Covid 19 e com vacinas disponíveis para estudantes, com um percentual significativo da 
população vacinada, porém, com taxa de transmissão em ascendência  (1,5), a partir do 2º trimestre.. 

Nesse sentido, o Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem fez um esforço conjunto de reflexão a respeito das temáticas de cunho 
socioemocional relacionadas ao referido contexto. Dessa forma, o acolhimento da comunidade escolar no cenário de atividades 
pedagógicas presenciais, se faz extremamente necessário.  Assim, as ações da EEAA visam um espaço de mapeamento, escuta e 
compartilhamento que favoreça um retorno formal das atividades pedagógicas de maneira a preparar, resgatar e fortalecer a comunidade escolar 
para um ensino que privilegia as interações sociais e o convívio de estudantes e professores e as trocas sociais entre os pares. 

Acolher significa levar em consideração, receber, reunir, juntar. No âmbito escolar, o acolhimento é uma ação pedagógica que 
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favorece a integração de toda comunidade escolar, com vista ao desenvolvimento e fortalecimento do sentimento de pertencimento, assim   
como promoção do engajamento com o processo de escolarização e estratégias de aprendizagem e desenvolvimento. 

A EEAA juntamente com os demais profissionais responsáveis pela área pedagógica da unidade escolar, devem considerar que, para 
além da aprendizagem dos conteúdos formais, a escola deve possibilitar, aos estudantes, a ressignificação do aprender e a relação com o 

ambiente escolar, de forma que, todos profissionais da escola, se percebam como agentes promotores de saúde e desenvolvimento. 
Cabe ressaltar que esse novo contexto da educação, de resgate das práticas anteriores a pandemia, readaptação e ressignificação, é 

desafiador para toda a comunidade escolar. A escola, como espaço potente de transformação da sociedade, encontra-se no epicentro dessa 
nova organização dos processos educativos formais, das metodologias de ensino e ressocialização. 
  
Este Plano de Ação está sujeito a alterações, conforme adaptações e ajustes no decorrer de sua implementação, por suas especificidades. 
PERÍODO - Anual 
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EIXO: Reunião EEAA 

AÇÃO/DEMANDAS  OBJETIVO PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

 

AVALIAÇÃO 

 
Realizar transferência 
dos estudantes 
encaminhados para o 
CED 104, junto a 
EEAA desta unidade 
escolar. 
 

 
Conhecer demanda 
de TFE´s da Unidade 
Escolar Atendida 
 

 

Levantamento de 
alunos com algum 
transtorno funcional 
específico da escola 
atendida e análise 
documental. 
 
 

Realizar transferência 
dos estudantes 
encaminhados para o 
CED 104, junto a 
EEAA desta unidade 
escolar. 

 
Fevereiro e 
Março/2022 

 
EEAA, Secretaria da 
Escola, 
Gestão,Orientadora 
Educacional e EEAA 
das seguintes 
unidades escolares: 
E.C. 203, E.C. 404, 
E.C 102, CEF 106, 
E.C 301. 
 
 
 
CED 104 

 
____ 
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EIXO: Observação do Contexto Escolar 
 

AÇÃO/DEMANDAS  OBJETIVO PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

AVALIAÇÃO 

] 
 
Mapeamento 
Institucional 

 
Conhecer a realidade 
da Unidade Escolar 
 

 

Análise do Projeto 
Pedagógico do CEF 
206.  
 
Levantamento de 

dados gerais da 
escola: quantitativo 
de professores e 
demais profissionais, 
titulação e 
caracterização física 
da U.E. 

 
Maio e Junho 

 
 

Segundo Semestre 

EEAA e Gestão 
Escolar 

________ 

Escuta  dos 
profissionais da 
unidade escolar com 
participação nas 
coletivas (Agendado 
e se houver 
demanda). 

Durante o Ano Letivo EEAA, corpo 
docente, 

coordenação e 
supervisão 
pedagógica 
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EIXO: Observação contexto escolar; Coordenação coletiva; estudo de caso; formação 
continuada - corpo docente 

AÇÃO/DEMANDAS  OBJETIVO PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

AVALIAÇÃO 

 
Assessoria ao 
Trabalho Coletivo 

 
Oferecer Suporte aos 
profissionais da área 
pedagógica da 
Unidade Escolar 

Estudo de Caso de 
alunos TFE’S que 
apresentem maior 
necessidade e/ou 
retenção escolar 

 
 
 
 
 
 

Durante o Ano Letivo 
 

 
EEAA e todos 
profissionais da área 
pedagógica da 
Unidade Escolar 

 
Feedback do corpo 
docente e equipe 
pedagógica desta 
Unidade Escolar 

Orientações 
pedagógicas para 
auxílio do processo 
de ensino-
aprendizagem do 
alunos 
acompanhados pela 
EEAA 

Assessoria ao 
Trabalho Coletivo 

Promoção de estudos 
e reflexões sobre 
concepções de 
educação, ensino, 
aprendizagem. 

 

Formações com os 
profissionais da 
escola sobre os 
TFE´s, estratégias 
para atuação com 
estudantes não 
alfabetizados, 
atividades adaptadas 
e outros assuntos de 
interesse da unidade 
escolar, como: 
interações 
interpessoais e 
competências 
socioemocionais, 
dentre outros. 

Durante o Ano Letivo 
 

EEA, profissionais da 
área pedagógica da 
U.E. e profissionais 
convidados 

Feedback do corpo 
docente e equipe 
pedagógica desta 
Unidade Escola 
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 Promover espaço 
para os professores 
com o objetivo de 
ressignificação do 

“Ensinar” e promoção 
de escuta sensível 

das demandas 
decorrentes do 

processo de 
ensino/aprendizagem 

Projeto Fala Que Eu 
Te Escuto (Grupos 
com professores das 
unidades escolares 
atendidas para 
promoção de um 
espaço de escuta, 
cuidado e 
reconhecimento dos 
desafios do Ensinar). 

Durante o Ano Letivo 
 

EEAA, Gestão 
Escolar, Supervisor 
pedagógico, 
Orientadores 
Educacionais, 
coordenação e 
professore 

Feedback  dos 
professores 

 

 

EIXO: Ações voltadas à relação família e escola 

AÇÃO/DEMANDAS  OBJETIVO PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

AVALIAÇÃO 

 
Projeto Escola para  
Pais ( em grupo ou 
individualmente) 

 
Promever espaço 
para aos pais com 
objetivo de 
ressignificação da 
parentalidade 

 
Esclarecimento e 
Orientação sobre o 
transtorno do filho no 
momento do 
acolhimento para o 
atendimento com a 
EEAA. 
 
Dicas para a 
educação dos 
adolescentes. 
 
 
Espaço de troca 
entre os pais, 
construção de rede e 
empoderamento 
social. 

 
 
 

Durante o Ano Letivo 
 

 
 
 

EEAA e Famílias 

 
Feedback dos pais 

por meio de um 
formulário 
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EIXO: Intervenções Pedagógicas; Conselho de Classe; Reunião SAA 
 

AÇÃO/DEMANDAS  OBJETIVO PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

AVALIAÇÃO 

 
Acompanhamento 
processo ensino-
aprendizagem 

 
Contribuir para o 
sucesso escolar dos 
estudantes com 
dificuldade de 
aprendizagem 
decorreente de um 
transtorno funcional 
específico 

 
Grupos de 
estudantes para 
intervenção 
psicopedagógica, 
divididos por cada 
ano escolar ou 
necessidades 
educacionais. 
 
Avaliação 
Processual: 
levantamento junto à 
família, professores 
(anos interiores) e 
atuais de 
informações sobre 
principais 
dificuldades e 
potencialidades de 
cada aluno atendido 
pela EEAA, com 
objetivo de realizar 
intervenções 
pedagógicas e 
psicológicas junto ao 
aluno, professores e 
família. 
 
Encaminhamento, 
quando necessário, 
ao atendimento do 

 
 
 

Durante o Ano Letivo 
 

 
 
 

EEAA, Corpo 
Docente, Estudantes 

e Famílias 

 
Análise comparativa 
do desenvolvimento; 
Feedback  dos 
estudantes, familias 
dos mesmos bem 
como de seus 
professores 
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aluno acompanhado 
pela EEAA, à Sala de 
Apoio à 
Aprendizagem (Pólo 
E.C. 203) 
 
 

 
 

EIXO: Intervenções Pedagógicas; Conselho de Classe; Projetos e Ações Institucionais 

AÇÃO/DEMANDAS  OBJETIVO PROCEDIMENTOS CRONOGRAMA PROFISSIONAIS 
ENVOLVIDOS 

AVALIAÇÃO 

 
Acompanhamento 
processo ensino-
aprendizagem 

 
Empoderar os estudantes 
para o processo de ensino 
e aprendizagem 

Estimular a unidade 
escolar à ampliar a 
estratégia de monitoria 
(alunos envolvidos no 
processo de ensino 
aprendizagem e 
comportamento). 
 

 
Durante o Ano Letivo 

 

 
EEAA, Corpo 
Docente, 
Estudantes e 
Famílias 

Observações 
da EEAA, a 
partir das 
intervenções 
realizadas e 
feedback de 
todos os 
envolvidos 

 
Promover Encontros com 
adolescentes com TFE 
para troca de experiências, 
interação e conhecimentos 
sobre sua condição, com a 
participação de 
convidados. 
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Acompanhamento 
processo ensino-
aprendizagem 

 
Empoderar os estudantes 
para o processo de ensino 
e aprendizagem 

 
Acolhimento, escuta e 
orientação ao estudante 
com quadro sugestivo de 
doença mental (ansiedade, 
depressão, comportamento 
auto-lesivo dentro e fora de 
sala de aula dentre outras)  
e sua família, professor e a 
gestão escolar.  
 
 
 
Atendimentos acontecerão 
devido a grande 
quantidade de estudantes 
com os referidos 
comportamentos, que 
apresentam crises de 
ansiedade, pânico, choro 
compulsivo,  durante o 
período em que estão em 
sala de aula e a carencia de 
quantitativo profissional da 
area de orientação 
educacional (a unidade 
escolar conta com, apenas, 
uma orientadora 
educacional). 
 
 
Intervenção em turmas em 
que as necessidades 
específicas de indisciplina,  
relacionamentos 
conflituosos entre 
estudantes/professores e  
estudantes e seus pares, 

 

1º Semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meses Maio e Junho 

 

EEAA e  
Estudantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEAA; Estudantes; 
OE 
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descumprimento de regras 
básicas de convívio social,  
com o intuito de promover 
conscientização dos 
direitos, deveres e 
proibições impostas pelo 
dispositivo legal, 
disponibilizado pela 
SEEDF - regimento interno, 
2022. 
 

 
 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  
 
 
 O presente plano será avaliado a cada semestre e realizados os ajustes necessários de acordo com a eventual demanda. 
 
Recanto das Emas, 03 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 

 __________________________________ 
Luís Fernando Tavares dos Santos 

Coordenação Intermediária 
 Matrícula  

 

 

_________________________ 
Edneide Nogueira 

Pedagoga 
Matrícula 205.444-2 

 

 
 

 

 _________________________ 
NUEAA 

Matrícula ______________ 

 

_________________________ 
Áquila Camacho                            

Psicóloga 
Matrícula 39.355-x  
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13.2.2 Orientação Educacional 

 
                                                                    SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional  

 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional:  Daiana Silva Lima                                    Matrícula: 2463766-X   Turno: Matutino/ Vespertino 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar 

incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, 

objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional 

deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do 

estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. 

(2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 

METAS: 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Garantir o acesso universal, assegurando a permanência e a aprendizagem dos estudantes a partir dos 11 anos de idade, do ensino fundamental de 9 anos, 

assegurando, também, a conclusão dessa etapa até os 14 anos de idade até o último ano de vigência deste Plano.  

– Reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da educação, o trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade; 

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias do 

IDEB para o Distrito Federal, em todas os anos de vigência deste Plano, dando uniformidade aos processos de avaliação das escolas. 

 

INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA 

– Promover a busca de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com as Secretarias: de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude; b) de 

Desenvolvimento Humano e Social; c) de Justiça e Cidadania.   

- Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação racial, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão. 

- Fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção social, o acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência das crianças e dos 

adolescentes matriculados no ensino fundamental, priorizando as populações em peculiar situação de risco e ou vulnerabilidade 

– Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal e as experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a 

educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais 

 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

 

– Promover e fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção social, políticas de promoção da saúde integral das crianças e dos adolescentes 
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matriculados no ensino fundamental, considerando sua condição peculiar de desenvolvimento e as especificidades de cada sujeito. 

 

INCLUSÃO DE DIVERSIDADES 

 – Coordenar escola, família e comunidade com os conselhos escolares, os conselhos de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, as entidades religiosas e 

congêneres, com vistas ao combate ao trabalho infantil em todo o Distrito Federal. 

 

SEXUALIDADE E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

 – Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à formação dos profissionais de educação para detecção 

dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e 

um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 
 

   

EIXO DE AÇÃO  

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

 Ed. 

Cidadani

a 

DH 

Ed. 

Diversid

. 

Ed. 

Sustent. 

Integração família/ 

escola 
x   

- Realizar apresentações e/ou reuniões para 

esclarecimento e direcionamento das ações realizadas 

pelo OE; 

- Estabelecer escuta ativa e atualizada com a comunidade 

escolar a respeito das ações da Orientação Educacional; 

Ação institucional Durante todo o 

ano letivo 
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- Organização de documentos e registros; 

- Acolhimento; 

- Reuniões com as famílias e professores; 

- Acompanhamento da frequência escolar dos estudantes; 

- Diálogo com as famílias sobre o desenvolvimento dos  

estudantes de forma global; 

 

 

Educação sexual 

 
 x  

- Ações relativas ao Maio Laranja e conscientização sobre 

violência e exploração sexual: vídeos, material impresso;  

- Palestra: Dignidade feminina e gravidez na adolescência 

com a SEJUS. 

- Ampla divulgação dos números de denúncias em murais 

e folders. 

Ações junto aos 

estudantes e famílias 

2º bimestre 

Desenvolvimento de 

Competências 

Socioemocionais 

x   

- Rodas de conversa / ações coletivas com as seguintes 

temáticas: Sentimentos, Autoconhecimento, Autoestima,   

Empatia. 

Ações junto os 

estudantes e professores 

Todo o ano 

letivo 

Inclusão de 

diversidades 
 x  

- Semana da inclusão, Consciência Negra e LGBTQI:  

palestras, vídeos, rodas de conversa; 

- Projetos envolvendo toda a comunidade escolar. 

 

Ações junto aos 

estudantes 

1º e 4º bimestre 

Ensino/Aprendizagem x   

 -Acolhimento; 

-Palestra sobre Rotina e Hábitos de Estudos; 

- Montagem do planejamento semanal em parceria com a 

equipe docente; 

- Rodas de Conversa; 

- Subsidiar a organização eficiente do trabalho escolar e a 

rotina de estudos; 

Ações junto aos 

estudantes 

Durante todo o 

ano letivo 
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Cultura de Paz  x    

- - Acolhimento; 

- - Elaboração e discussão sobre o plano de convivência 

com a comunidade escolar; 

- - Rodas de conversa com os estudantes; 

- - Reunião com as famílias; 

- - Palestra com os professores e gestão sobre 

Comunicação não violenta e Escuta Ativa com o 

professor Elias Lacerda; 

- - Palestra sobre o perigo das redes sociais com o 

professor Marcelo Assis 

 

- Ações institucionais 

2o Bimestre  

Mediação de conflitos x   
ess - Escuta ativa -Ações institucionais Durante todo o 

ano letivo.  

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 

- Relatórios de atendimentos ao longo do ano; 

 

- Feedback dos pais e responsáveis, dos estudantes e do corpo docente; 

 

- Feedback  sobre as formações, palestras e encontros com as famílias e  estudantes; 

- Fluxo de frequência escolar. 

 

 

 

13.2.3 Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem 

 

1. Sala de Recursos contextualização e caracterização do AEE (Atendimento Educacional Especializado) 

O Atendimento Educacional Especializado é assegurado na Constituição Federal de 1988, artigo 208, quando na Lei prescreve que: “O dever do Estado 

com a educação será efetivado mediante a garantia de: Atendimento Educacional Especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente, na rede regular 
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de ensino”. Está também assegurado na LDB/96 (art.58): “O Atendimento Educacional Especializado será feito em classes, escolas ou serviços especializados 

[...]”. O Decreto nº.6.571, de 17 de setembro de 2008, dispõe exclusivamente sobre o atendimento educacional especializado. 

O pressuposto básico da Educação Especial é a acessibilidade do estudante com necessidades educacionais especiais à educação de qualidade, 
preferencialmente em ambientes inclusivos, a fim de que esse se beneficie de oportunidades educacionais favorecedoras de sua formação pessoal. 

 
 

De acordo com a Orientação Pedagógica, o atendimento educacional especializado 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. 

Compreende-se a educação inclusiva como processo primordial para a formação educacional da pessoa com deficiência, bem como favorecedor de uma 

educação voltada ao respeito às necessidades e às características individuais peculiares a cada educando. Sabe-se que a educação pautada no indivíduo possibilita 

ao mesmo o alcance de condições favoráveis à sua efetiva participação social. 

Para tanto, medidas e procedimentos são aplicados a fim de que se viabilize o favorecimento de trabalho em grupo e cooperativo, abordagem multidiretiva 

dos conteúdos, construção criativa do saber e socialização do educando, com ênfase em uma pedagogia inclusiva. 
 

Objetivo geral: 

Através de ações educacionais complementares oferecer, às pessoas com deficiências, condições de aprendizado que possibilite o desenvolvimento para 

aprender, construir, crescer e conviver. 

É preciso que a escola ao trabalhar com o aluno público - alvo da educação especial planeje alternativa e intervenções; diversificando as situações 

de aprendizagem para adaptar às especificidades dos alunos: desafiando e motivando constantemente a capacidade dos alunos; propondo situações 

desafiadoras e motivadoras para estimular o pensamento e a capacidade cognitiva da criança. É preciso que a escola desenvolva uma Proposta 

Pedagógica inclusiva, que atenda a toda diversidade.      
 

Justificativa: 

A escola enquanto espaço de construção da cidadania deve garantir que todos tenham seus direitos assegurados. Diante da inclusão o desafio é conseguir 

lidar com o que há de particular na construção do conhecimento para que possa garantir a efetivação do seu compromisso de defender o saber individual. Assim 

surge a necessidade de se trabalhar perdas e ganhos relacionados a todos os tipos de diferenças, valorizando o que cada um pode oferecer de melhor para o outro, 

vivenciando assim a cooperação, o espírito esportivo, a qualidade das relações escolares e familiares. A escola busca também com esse projeto convidar a todos 

para uma reflexão que possa proporcionar uma nova visão agradável em relação às diferenças. 

Para atender às especificidades dos alunos públicos - alvo da educação especial, no processo educacional e, no âmbito de uma atuação mais 

ampla, a escola orienta-se sua organização curricular no desenvolvimento de todos os alunos e no desenvolvimento de práticas colaborativas na escola 

regular. 
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Dimensões de Atuação 

Toda a comunidade escolar. 

PDE/META (Lei 5.499, de 14/07/2015) 

Meta - 2 

2.8 -Implantar estratégias de acompanhamento dos estudantes com necessidades educacionais especiais, transitórias ou não, estabelecendo o número de 

estudantes por sala de acordo com o disposto pela Resolução CNE/CEB no 2, de 2001, garantindo profissional qualificado. 

Objetivos 

 Oportunizar aos ANEE’s o desenvolvimento de suas potencialidades dentro de um ambiente acolhedor e estimulante. 

 Estimular o debate e a reflexão sobre o tema inclusão e diversidade com toda a comunidade escolar. 

 Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo educacional; 
 

Ações 

 Atividades que levem a reflexão sobre o tema Inclusão e diversidade. 

 Momento artístico com apresentação de músicas, poesias, teatro e danças na semana da diversidade. 

 Ciclo de palestras, com temas que trabalhem a diversidade e inclusão. 

 Filmes que defendem a ideia de que as diferenças podem gerar grandes oportunidades de aprendizado e construção de valores. 

 Projeto de incentivo à leitura e produção textual utilizando vídeos, obras literárias, textos, leitura e construção de diversos gêneros textuais. 

 Atendimento individualizado em sala de recursos generalista com foco no desenvolvimento de habilidades matemáticas e de letramento. 

 Auxílio na realização de adequações curriculares junto aos professores 

 Projeto pechinchando onde os alunos farão pesquisa de preço de produto da cesta básica, carnes, combustíveis entre outros. 

 Participar da organização e da realização do PPP da escola. 

 Reunir-se com a direção, supervisão, coordenação e professores para organizar os trabalhos pedagógicos a serem desenvolvidos na escola 

 Envolver a família no atendimento às necessidades dos alunos e promover orientação 

 Promover uma maior integração entre professores regulares com alunos inclusos x professores das salas de recursos fortalecendo o trabalho 

colaborativo; 
 

Responsáveis 

 Professores da sala de recursos. 

 Direção, Supervisão, Coordenação, Secretaria, Auxiliares da Educação, Administrativo Professores, Pais Alunos e OE 
 

Cronograma 

 Todo o ano letivo. 
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Avaliação 

 As ações serão avaliadas durante o ano letivo de forma processual e formativa. 

 Semanalmente nas coordenações coletivas. 

 Bimestralmente nas reuniões de pais. 
 

Eixos de Atuação 

Ação junto aos docentes 

PDE/META (Lei 5.499, de 14/07/2015) 
 

Meta - 4 

4.6 - Ampliar a formação continuada dos profissionais das escolas regulares do Distrito Federal, nas diferentes áreas de atendimento aos estudantes com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
 

Objetivos 

 Sensibilizar e orientar professores, para que melhorem suas respectivas atuações, visando a melhor formação do educando, possibilitando a eles maior 

conhecimento do aluno e uma visão maior de como se dá o processo de aprendizagem para uma relação positiva entre ambos e uma ação didática mais 

eficiente. 
 

Ações 

 Participar das reuniões e coordenações coletivas e conselhos de classes. 

 Propor atividades que favoreçam as relações interpessoais entre aluno- professor e demais elementos da escola. 

 Identificar junto com os professores alunos e turmas que necessitem da intervenção do AEE. 

 Promover oficinas, reflexões junto com os professores sobre as práticas pedagógicas, inclusão e diversidade. 

 Ajudar e orientar o Professor na produção de material específico para os alunos do AEE. 

 Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno com 

necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua interação no grupo. 

 Participar do processo de identificação e avaliação pedagógica das necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado necessário 

para o aluno; 
 

Responsáveis 

 

 Direção, Supervisão, Coordenação, Professores, OE, AEE. 
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Cronograma 

 Todo o ano letivo. 
 

Avaliação 

 As ações serão avaliadas durante o ano letivo de forma processual e formativa. 

 Semanalmente nas coordenações coletivas. 

 Bimestralmente nas reuniões de pais. 

 

 

          DIMENSÃO 1 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

Metas Estratégias Período Envolvidos 

 
Conhecer demanda de TFE´s da 
Unidade Escolar atendida. 

 
Levantamento de alunos com algum transtorno funcional 
específico por escola atendida. 

 
Março e 

Abril/2022 

EEAA, Secretaria da Escola, 

Gestão,Orientadores 

Educacionais e EEAA das 

seguintes unidades escolares: 

E.C. 203 e E.C. 404. 

 
Conhecer a realidade da Unidade 

Escolares. 

Análise do Projeto Pedagógico da Unidade Escolar 
Março e 

Abril/2022 
EEAA e Gestão Escolar 

Escuta dos profissionais da unidade escolar com participação 

nas coletivas (com agendamento em plantões e intervenção nas 

diferentes necessidades, e se houver demanda). 

Durante o 

ano 

EEAA, corpo docente, 

coordenação e supervisão 

pedagógica. 
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Metas Estratégias Período Envolvidos 

 
Oferecer suporte aos profissionais 

da área pedagógica da Unidade 

Escolar 

Estudos de Caso de alunos TFE´s que apresentem maior 

necessidade e/ou retenção escolar. 

Durante o 

ano letivo 

EEAA e todos os profissionais 
da área pedagógica da 

Unidade Escolar 

Orientações pedagógicas para auxílio do processo de ensino- 

aprendizagem, dos alunos atendidos pela EEAA. 

Durante o 

ano letivo 

EEAA e todos os profissionais 

da área pedagógica da Unidade 

Escolar 

Promoção de estudos e reflexões 

sobre concepções de educação, 

ensino, aprendizagem. 

 

Formações com os profissionais da escola sobre os TFE´s e 
outros assuntos de interesse da unidade escolar. 

 
Durante o 

ano letivo 

EEAA, todos os profissionais 

da área pedagógica da 

Unidade Escolar e 

profissionais convidados. 

Promover espaço para os 

professores com o objetivo de 

ressignificação do Ensinar e 

promoção de escuta sensível das 

demandas decorrentes do processo 

do ensino/aprendizagem 

Projeto Fala Que Eu Te Escuto (Grupos ou individual com 

professores para promoção de um espaço de escuta, cuidado e 

reconhecimento dos desafios do Ensinar). 

Projeto Dois Dedos de Prosa – Grupos de Professores – Bate-

Papo com os professores, à partir de textos (diversos gêneros 

e temas) de acordo com as demandas levantadas no 

mapeamento (pedagógicas ou psicológicas) 

 
 

Semanal 
(durante o 

ano letivo) 

 
EEAA, Gestão Escolar, 

Supervisor pedagógico, 

Orientadores Educacionais, 

coordenação e professores. 

 

 
Promover espaço aos pais com o 

objetivo de ressignificação da 

parentalidade. 

Projeto Escola para Pais 

1- Espaço aberto de escuta sensível 

2- Esclarecimento e Orientação sobre o transtorno do 

filho no momento do acolhimento para o atendimento 

com a EEAA. 

3- Dicas para a educação dos adolescentes. 

4- Espaço de troca entre os pais, construção de rede e 

empoderamento social. 

 

 
Semanal 

(durante o 

ano letivo) 

 

 

EEAA, Unidade escolar e 

Família. 

 

 

 

 



 

119  

 

DIMENSÃO 2 – ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO 

DIMENSÃO 3 – ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Metas Estratégias Período Envolvidos 

 

 

 

 

 

Contribuir para o sucesso escolar 
dos estudantes com dificuldade de 

aprendizagem decorrente de um 

transtorno funcional específico. 

Grupos psicopedagógicos de intervenção com os alunos, 

divididos por ano escolar, encontros virtuais, via gogle meet 
Mensal EEAA, OE e Alunos 

Avaliação Processual: levantamento junto à família, 

professores (anos anteriores) e atuais de informações sobre 

principais dificuldades e potencialidades de cada aluno 

atendido pela EEAA, com objetivo de realizar intervenções 

pedagógicas e psicológicas junto ao aluno, professores e 

família. 

Encaminhamento, quando necessário ao atendimento do aluno 

à Sala de Apoio à Aprendizagem (Pólo E.C.203) 

 

 

Anual 

 

 

 

 

EEAA, Corpo Docente, 

Alunos e Família 

Disponibilizar, na sala virtual da EEAA, atividades voltadas 

para as bases de aprendizagem: Funções Executivas, visando 

promover intervenções psicoeducacionais. 

 
Quinzenal 

 
 

Promover empoderamento dos 
estudantes para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Estimular as unidades escolares à adotar a estratégia de 
monitoria (alunos envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem). 

 
 

Bimestral (a 
partir do 2º 

bimestre) 

 

 
EEAA, OE, Professores e 

alunos. 
Promover um Encontro com adolescentes com TFE para 
troca de experiências, interação e conhecimentos sobre sua 

condição. 
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13.2.4 Plano de Ação Cultura da Paz 
 

Plano de Ação Cultura da Paz 

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 
Reduzir todas as formas de 

violência; 

Ampliar e fortalecer a 

participação dos jovens nas 

decisões da comunidade 

escolar; 

Reduzir substancialmente 

desrespeitos e agressões físicas 

e verbais no ambiente escolar; 

Ampliar parcerias com redes 

de proteção a crição e ao 

adolescente; 

Estabelecer estratégias que 

combatam todas as formas de 

racismo e preconceito; 

Proporcionar momentos de 

escuta ativa  dos estudantes e 

comunidade escolar; 

Articular palestras com 

profissionais especializados 

em Comunicação Não Vilênta, 

Pedagogia Sistêmica;  

 

1. A promover um ambiente  

escolar pacífico, acolhedor  

e inclusivo 

 

Realizar palestras Sobre 
Crimes na Internet; Paz nas 

Escolas, entre outros; 

 

Estimular, por meio de 
concurso de desenho, a 

criatividade artistica com a 

temática Paz nas Escolas.  

 

Abordar nas avaliações 
intersdiciplinares o tema 

Cultura da Paz.  

 

Promover rodas de 
conversar e circuitos de 

debades entre os 

estudantes e professores.  

 

 

Equipe Gestora, Docentes, 
Equipes, Orientação 

Educacional, Sala de 

Recursos 

 

Durante todo o Ano Letivo;  

Semana Pela Paz de 06 a 10 
de junho.  
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14. Projetos Específicos Individuais ou Interdisciplinares da Escola 

 
A característica básica de um projeto é a de ter um objetivo compartilhado por todos os envolvidos, que se expressa num produto final em 

função dos quais todos trabalham e que terá, necessariamente, destinação, divulgação e circulação social internamente na escola e fora dela. 

A educação através de Projetos permite uma aprendizagem por meio da participação ativa dos alunos, vivenciando as situações-problema, 

refletindo sobre elas e tomando atitudes diante dos fatos. Ao professor compete resgatar as experiências do aluno, auxiliá-lo na identificação de 

problemas, nas reflexões sobre eles e na concretização dessas reflexões em ações. 

 

14.1 PROJETOS 
 
 

Títul
o 

Objetivos Público-alvo/ 
responsável  

Cronograma Avaliação 

Projeto Minha Escola Tem 

Histórias 

Despertar o interesse pela literatura e o 

reconhecimento pelo valor da narrativa; 

Incentivar a escrita e a leitura; 

Ampliar o vocabulário; 

Estimular a criatividade; 

Desenvolver o gosto literário; 

Valorizar a importância do livro impresso ou 

verbal. 

 

Alunos 

matutino e 

vespertino. 

1º Semestre 
Professores de língua 

portuguesa e coordenação 

pedagógica. 

Projeto #boralê Desenvolver o hábito da leitura, não só nos 

estudantes como 

  Será participativa através da 

Projeto “Os extraordinários 

livros do 206” 

Desenvolver o hábito de escrita; 

Fazer com que os alunos se vejam como autores; 

Explorar gêneros textuais diversos; 

Ampliar o vocabulário; 

Estimular a criatividade; 

Desenvolver o gosto literário. 

Alunos do 

turno matutino 

Produção dos 

textos: 1o 

semestre 

Revisão: 2o 

semestre 

Elaboração do 

livro: 2o 

Será qualitativa, quantitativa 

e participativa, de acordo 

com a participação em cada 

uma das fases do projeto. 
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semestre 

Exposição da 

obra: 2o 

semestre 

 
Projeto a história dos 

números 

Fazer com que o aluno conheça a evolução dos 

números até os dias de hoje. 

Alunos do 

turno 

Vespertino 

1° Semestre Professores e Coordenação 

Leio o que gosto 

#GostoDeLer 
Estimular a leitura e o desenvolvimento da escrita Estudantes 

diurno 

Março a 

Dezembro 

Comunidade Escolar 

 

Identidade Jovem - 

Monitoria - COM-VIDA 

Fomentar o protagonismo estudantil; incentivar 
o engajamento e a participação dos estudantes, a fim 

de estimular o processo de desenvolvimento da 

autonomia na sua própria trajetória educacional, de 

acordo com seus interesses e habilidades. 

 

 

Estudantes 

Diurno 

Ano Letivo de 

2022 

 

     

 

Projeto Soletrando 

Fazer com que os alunos tenham a oportunidade de 

entender que a leitura e a escrita não correspondem 

a uma simples decodificação de símbolos, mas 
significa, de fato, interpretar e compreender o que se 

lê como também desenvolverem a capacidade de se 

expressar em público. 

Alunos do 
vespertino 

1º Bimestre  Professores de língua 

portuguesa e coordenação 

pedagógica. 

Jogos Interclasses 

EJA 

Despertar e estimular o interesse pela prática 

esportiva e criar a interação entre os estudantes de 
todas as turmas e 

diferentes idades. 

Alunos EJA Maio Professores de

 Educação 
Física 

 Bom no esporte bom na 
escola 

Estimular a prática esportiva de futsal entre os 

alunos estimulando-os a se dedicarem às outras 

disciplinas. O futsal recreativo tem o objetivo de 

Alunos do 

vespertino/Cha

rlison - 

Maio a 
dezembro 

Charlison -  
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estimular o interesse e participação de todas as 

atividades ministradas em sala e aquelas que são 

enviadas para casa. 

Possibilitar o resgate dos estudantes desinteressados 

no contexto disciplinar e pedagógico através da 

consonância positiva entre o esporte e a educação. 

Educação 

física 

Conscientização e 

Promoção da Educação 

Inclusiva 

Contribuir para o desenvolvimento do aluno, 

mediante atividades que promovam a 

conscientização, a socialização e a interação sobre 

educação inclusiva, no ambiente escolar. 

Sala de 
Recursos e 

OE 

 

Março 

Será participativa através 

da discussão do tema 

Projeto de Leitura Estimular e desenvolver o hábito da leitura; 

Ampliar o vocabulário; 

Desenvolver melhor a compreensão dos textos; 

Aprimorar a escrita. 

Professores

 

de PD II 

Ano letivo de 

2022 

Será participativa através da 

discussão do tema

 e produção de 

materiais diversos. 

 

 
História através de filmes 

(EJA) 

Estudo de períodos históricos através de filmes  
Profª

 Mi

rtes Marques 

 

Semestral (1º e

 2º 

semestres) 

Será qualitativa, 

quantitativa e participativa 

através de debates e de 

produção de relatórios 

críticos e descritivos. 

 
Semana Cultural CEF 206 

Estimular o desenvolvimento cultural dos alunos nas 
diversas manifestações artísticas como teatro, dança, 

música e literatura 

Professores 
diurno e 

equipe 

pedagógica 

 
2 º semestre 

Será qualitativa, 

quantitativa e participativa 

através de construções e 

apresentações 

artísticas 

 
 

Adolescência e 
Sexualidade 

 
- Conhecer seu corpo. 

- Valorizar e cuidar de sua saúde como condição 

necessária para um desenvolvimento saudável. 

 
 

(Ciências 
Naturais) 

 
 

2º, 3º e 4º 
bimestres 

Será qualitativa e 

quantidade ao final de cada 

bimestre. Os instrumentos 

de avaliação serão os 

debates, seminários, e textos 

produzidos pelos alunos. 
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Sarau Cultural EJA 

Estimular o desenvolvimento cultural dos alunos nas 

diversas manifestações artísticas como teatro, dança, 

música e literatura 

Professores 
EJA (1º e 2º 

segmentos) 

 
Setembro 

Será qualitativa, 

quantitativa e participativa 

através de construções e 

apresentações 

artísticas. 

Conscientização e 

Promoção da Educação 

Inclusiva EJA 

Contribuir para o desenvolvimento do aluno, 

mediante atividades que promovam a 

conscientização, a socialização e a interação sobre 

educação inclusiva, no ambiente escolar. 

Professores 

EJA (1º e 2º 

segmentos) 

 

Maio 

Será qualitativa e 

quantitativa e participativa 

através da apresentação de 

trabalho interdisciplinar. 

 

Eventos/Feiras/Exposições 

 
Jogos Interclasses 

Criar um meio de interação e estimular a prática 

esportiva entre os estudantes de todas as turmas e 

que esta interação seja refletida entre alunos e 

professores de modo que passem a trocar 

experiências e criem novos laços de amizade. 

Intercâmbio entre os turnos fomentando um maior 

convívio entre alunos e professores dos dois turnos. 

Possibilitar o resgate dos estudantes desinteressados 

no contexto disciplinar e pedagógico através da 

consonância positiva entre o esporte e a educação. 

 
Alunos diurno 

 
1º Semestre 

 

Professores e coordenação 
pedagógica 

 

Feira de Ciências 
 

Estimular   o   desenvolvimento dos alunos 

atravésda pesquisa científica com ênfase na 

transformação social.  

 
Professores 

diurno e 

noturno 

 
 

Março à 
Junho 

Será qualitativa, 

quantitativa e 

participativa através da 

pesquisa e das 

apresentações  dos 

trabalhos. 

 

Olimpíada Brasileira de 

Matemática 

Estimular o estudo da Matemática por meio da 
resolução de problemas que despertem o interesse e 

a curiosidade de professores e estudantes 

Estudantes 

matutino, 

vespertino e 

noturno 

 
1º Semestre 

 

Professores e coordenação 

pedagógica 
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Dia Julhino  
Um momento julhino  no ambiente escolar para 
promover a integração entre o  corpo docente e 

dicente.  

Comunidade 

Escolar 
Julho  

 

CEF 206 no Cinema 
Possibilidade de abordar o cinema como instrumento, 

objeto de conhecimento, meio de comunicação, e, meio 

de expressão de pensamentos e sentimentos. Considerar 

o cinema como um meio significa que a atividade de 

contar histórias com imagens, sons e movimentos pode 

atuar no âmbito da consciência do sujeito e no âmbito 

sócio-políticocultural configurando-se num formidável 

instrumento de intervenção, de pesquisa, de 

comunicação, e de educação. 

Possibilitar por meio do filme, como recurso didático, 

que possibilite o professor  sistematizar  conceitos, 

intercambiando com as componentes curriculares com 

foco  na construção de um trabalho interdisciplinar 

Estudantes 

Diurno 
1º e 2º semestre Equipe Gestora e 

Docentes 

 

15 Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político Pedagógico 

 

O Projeto Político Pedagógico construído coletivamente, embasado nas práticas escolares vivenciadas e nas sugestões dos seus membros 

participantes precisa ser acompanhado e avaliado constantemente. Para tanto há a necessidade do envolvimento efetivo de toda a comunidade escolar 

e a retomada das ideias que a constituem. 

Para isso, buscaremos promover encontros envolvendo a comunidade escolar, seja em reuniões específicas para tratar de planejamento, nas 

avaliações institucionais, reuniões de pais, do conselho de classe para resolver problemas pertinentes ao âmbito da competência escolar, em todos 

esses momentos faremos avaliações do Projeto Político Pedagógico. 

Ele deverá ser um instrumento dialético de avanço, de identificação de novos rumos, o reconhecimento dos caminhos percorridos e da 

identificação dos caminhos a serem perseguidos. 



 

126  

A avaliação será realizada trimestralmente, principalmente aproveitando as datas marcadas para a avaliação pedagógica, onde toda a 

comunidade escolar estará envolvida, podendo ser realizada através de seminário de acompanhamento, onde todos os envolvidos participem 

efetivamente da execução da proposta, propondo medidas adequadas, e se necessário, a Proposta Pedagógica será revista. 

Os resultados entre outras ações irão nortear as sugestões de aperfeiçoamento da Proposta Pedagógica. 

A avaliação deverá ser assumida como instrumento de identificação da escola com a comunidade, a fim de que os conhecimentos técnicos 

científicos tornam-se bens de qualidade possuídos por todos, para que de fato as escolas estejam comprometidas com a formação de cidadãos e 

cidadãs. 

Acompanhamento e Avaliação do PPP CEF 2022 

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

- Aprimora constantemente 

um processo educativo; 

- Revisar os objetivos 

específiocs e suas 

executabilidades no 

decorrer do ano letivo de 

2022. 

- Elevar os índices de 

desempenho escolar a partir 

das implementações dos 

projetos propostos; 

- Avaliar o plano de ação da 

Cultura de Paz a partir das 

ações realizadas; 

- Acompanhar a participação 

dos pais na tragetória 

escolar dos estudantes; 

- Avaliar os planos de ação 

específicos, inclusive da o 

da Equipe Gestora.  

Elaborar estratégicas que 

elevem os índices de 

aprendizagens e desempenho 

escolar a partir da construção 

de um Projeto Político 

Pedagógico que reflita a 

realidade escolar e atualizá-lo 

conforme o processso 

educativo ocorre de maneira 

sistemática.  

Avaliação por meio de 

formulários google, 

questionário avaliativos 

para os estudantes e 

responsáveis; 

Reunião de pais 

envolvendo a participação 

das famílias no 

desenvolvimento do Projeto 

Político Pedagógico e na 

avaliação do processo; 

Reuniões com a participação 

dos diferentes segmentos da 

escola no planejamento, 

desenvolvimento e avaliação. 

- Equipe Gestora e 

Comunidade 

escolar,  

Trimestralmente 
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