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“A verdadeira educação não desconhece o 
valor dos conhecimentos científicos ou 
aquisições literárias; mas acima da 
instrução aprecia a capacidade, acima da 
capacidade, a bondade, e acima das 
aquisições intelectuais, o caráter” 

Ellen G. White 
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APRESENTAÇÃO 

 
        A elaboração do presente PPP ocorreu com a participação da comunidade 

escolar. No âmbito da Instituição, discutiu-se, primeiramente, entre Direção, 

Supervisão Pedagógica e Coordenação Pedagógica com o objetivo de 

estabelecerem-se as linhas de discussão com a comunidade escolar. 

        Partiu-se do esclarecimento acerca do que é o PPP, sua importância e 

finalidades, tendo como base o Projeto Político Pedagógico do Distrito Federal. 

Compreende-se que a Projeto Político-Pedagógico é um documento flexível e 

dinâmico, que norteia as ações da escola e estabelece os parâmetros principais da 

prática pedagógica, de acordo com os anseios e necessidades reais da Instituição e 

dos atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, entendendo a educação 

como um processo comprometido com a formação integral do educando, 

preconizando assim a formação do cidadão.  

        Em seguida, partiu-se para a análise dos Pressupostos Teóricos do Currículo em 

Movimento, que apontam para uma educação com tempo, espaços e oportunidades 

ampliados: a educação integral. Nesta perspectiva educacional, o ser envolvido no 

processo passa a assumir a característica multidimensional, um ser único, com 

história e identidade. 

        Na visão do Currículo Integrado, as grandes temáticas devem convergir para 

promover a multidisciplinaridade. Na qual, sustentabilidade ambiental, direitos 

humanos, a educação para a diversidade e a complexa relação entre escola e a 

sociedade constituem-se como parâmetros norteadores da prática pedagógica. Logo, 

este Currículo abre espaço para grandes temáticas de interesse social que produzem 

convergência entre as diferentes áreas do conhecimento. Desta forma, os conteúdos 

científicos organizam-se em torno de determinada ideia ou eixos, que estruturam o 

trabalho pedagógico a ser desenvolvido pelos corpos docente e discente. Os diversos 

tempos e espaços escolares articulados integram a PPP da escola.  

        Quanto ao processo avaliativo, consideramos como fundamental a adoção da 

concepção da avaliação formativa apontada nas Diretrizes da Avaliação do DF. Nesta 

nova perspectiva, a avaliação caminha em consonância com o que preconiza o 
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Currículo em Movimento ao considerar as diversas formas de ver o sujeito envolvido 

no processo de ensino-aprendizagem, além de avaliar também todos os agentes do 

processo cognitivo. Na ótica dessa diretriz, a avaliação é considerada para as 

aprendizagens, nas múltiplas linguagens e possibilidades que possa apresentar, bem 

como, envolver todos os sujeitos que constituem a comunidade envolvida no processo 

educativo. Estes são os maiores interessados na educação e promoção do indivíduo. 

Assim, a escola tem por missão envolver educandos e educadores na esfera do 

conhecimento para a aprendizagem integral. 

        Desta forma, o PPP do CEF 25 busca envolver a comunidade escolar nos 

diversos espaços e em diferentes momentos para construir e deliberar, coletivamente, 

as ações voltadas para o desenvolvimento pleno das atividades pedagógicas. O 

espaço de coordenação, os momentos destinados à avaliação institucional, as 

reuniões de pais, bem como, o diálogo, sempre aberto, com a comunidade, 

apresentam-se como formas de estabelecer a convergência de opiniões, decisões e 

avaliações.  Para um desenvolvimento eficaz de todas as atividades desenvolvidas no 

ambiente escolar, culminando com a formação, eficiente, correta e participativa, do 

cidadão. Resultando em um ser consciente de seus direitos e, principalmente, de seus 

deveres na construção de uma sociedade mais justa, agindo como sujeitos integrados 

quanto ao papel social a desempenhar. 

 

I - PERFIL INSTITUCIONAL 

1. MISSÃO 

        O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 25 DE CEILÂNDIA tem como meta 

garantir o pleno funcionamento da Escola, com eficiência e presteza, buscando a 

formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade, fornecendo-

lhes meios incondicionais à obtenção das aprendizagens necessárias à sua 

progressão nos estudos, melhoria na qualidade de vida e futura inserção no 

mercado de trabalho. Todas as ações asseguram a Gestão Democrática e 

participativa. 

        Almejamos instrumentalizar a comunidade educacional na ação educativa, 

visando a melhoria da qualidade do ensino, de forma a atender às especificidades da 

instituição, articulada aos fins e princípios que norteiam a filosofia educacional no que 

diz respeito à compreensão da vida social, na sua formação integral e individual 
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conforme objetivos abaixo: 

 

        Objetivo Geral  

        Proporcionar aprendizagem visando à completa implementação da educação de 

qualidade, assegurar o respeito à diversidade e à cidadania, acreditando que a pessoa 

aprende a todo tempo e, assim, considerar que as práticas educativas estejam 

associadas às diversas áreas do conhecimento, visando ao pleno desenvolvimento 

das potencialidades humanas.  

        Objetivos Específicos 

 Combater a evasão e a repetência escolar, aplicando de forma fidedigna a 
proposta de Ciclos para as aprendizagens; Esse objetivo está em consonância 
com a Meta 2 do Plano Distrital de Educação 2015-2024: Implementar políticas 
de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação racial, 
criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão. 
 

PDE 2015 - meta 2 - pág. 43 e 44 – “Ao se comparar as duas fases do Ensino 
Fundamental, fica claro que os índices de reprovação, abandono e matrícula 
dos anos finais, de um modo geral, requerem mais atenção e indicam a 
necessidade de ações que contemplem a transição entre as etapas e fases. 
No 3º ano e 6º ano, os índices de reprovação atingem, respectivamente, 
19,12% e 22,60%, o que indica um aumento nos índices de defasagem 
idade/série/ano no último ano do bloco inicial de alfabetização e no primeiro 
ano dos anos finais. Diante disso, é imprescindível repensar e discutir novas 
formas de organização escolar, considerando a cultura local, regional e 
nacional dos estudantes, reconhecendo-os como sujeitos 
multidimensionais e multiculturais. É necessário considerar uma 
reorganização escolar dos anos finais, no sentido de reconfigurar os 
espaços e os tempos de aprendizagens, repensar a organização do trabalho 
pedagógico e ampliar suas possibilidades, na intenção de acumular mais 
subsídios para garantir a permanência, o fluxo e qualificar o processo de 
ensino, considerando todas as especificidades da fase de desenvolvimento 
dos estudantes, bem como os diversos ritmos de aprendizagens e os mais 
variados espaços em que elas ocorrem.” 

 Atualizar e avaliar o regimento interno com a participação da comunidade, adotando 
novos procedimentos para a convivência humana dentro da escola e convivência 
democrática;  
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 Buscar junto aos órgãos competentes soluções para problemas de ordem e 
segurança na escola;  

 Buscar parcerias que possam fortalecer a melhoria do ensino e da qualidade;  

 Combater a evasão e a repetência escolar, aplicando de forma fidedigna a proposta 
de Ciclos para as aprendizagens;  

 Criar oportunidades de integração com a família como forma de parceria na 
educação dos filhos;  

 Desenvolver práticas democráticas de instrumentos de avaliação;  

 Desenvolver projetos educativos voltados às reais necessidades da comunidade 
escolar;  

 Dinamizar as reuniões pedagógicas promovendo o fortalecimento desta prática; 

 Informar ao servidor recém-contratado as normas de funcionamento da escola e 
conhecimento da nossa Projeto Político-Pedagógico;  

 Buscar acervo bibliotecário atualizado para estudantes;  

 Elaborar plano de ação no início do ano letivo com a participação da comunidade 
escolar;  

 Estabelecer o estudante como principal referência no processo ensino 
aprendizagem;  

 Fortalecer o Conselho Escolar;  

 Implementar ações que incentivem a integração dos estudantes portadores de 
necessidades educacionais especiais;  

 Incentivar a prática da pedagogia de projetos, despertando a curiosidade do 
estudante por meio da pesquisa;  

 Incentivar professores a participarem de palestras, seminários, etc., visando 
capacitá-los para as rápidas mudanças do ensino e suas modernizações;  

 Incentivar projetos de leitura com o intuito de despertar o hábito da leitura;  

 Manter a transparência na aplicação dos recursos públicos;  

 Manter, aperfeiçoar e ampliar a estrutura física da escola visando mais qualidade, 
conforto e segurança na oferta de ensino;  

 Manter os conselhos de classe participativos e ações interventivas;  

 Oportunizar a formação continuada dos docentes e demais servidores;  

 Promover a interdisciplinaridade das áreas de conhecimento;  

 Promover atividades sociais, recreativas e culturais como visita a museus, 
exposições, cinema e teatro;  
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 Promover encontros pedagógicos motivacionais;  

 Promover espaços e projetos de recuperação para os estudantes com baixo 
rendimento escolar;  

 Promover reuniões periódicas, debates e trocas de experiências profissionais ao 
corpo docente, discente, pais ou responsáveis e demais servidores;  

 Proporcionar aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
esclarecimentos a respeito do mercado de trabalho;  

 Respeitar o currículo da SEEDF em consonância com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais e com os Referenciais Curriculares do Ministério da Educação;  

 Respeitar, sempre que possível, as decisões tomadas em grupo;  

 Ressaltar a importância comunitária na identidade escolar;  

 Submeter o trabalho desenvolvido na escola às avaliações da comunidade e do 
conselho escolar;  

 Tornar a escola um espaço de sociabilização;  

 Valorizar a educação como meio de desenvolvimento pessoal e social fortalecendo 
a confiança na sua capacidade de aprendizagem;  

 Valorizar as avaliações nacionais como indicadores importantes no desempenho 
dos estudantes, norteando nossas ações na busca da qualidade do ensino;  

 Valorizar o trabalho participativo;  

 Zelar pelo cumprimento do Currículo do Ensino Fundamental. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 
 

        Com a transferência da capital do Brasil do Rio de Janeiro para o atual Distrito 

Federal, as terras dessa região foram desapropriadas pelo Governo de Goiás, no 

período de 1956 a 1958, sob a responsabilidade da Comissão Goiana de Cooperação 

para a Mudança da Capital do Brasil, tendo, por Presidente, Altamiro de Moura 

Pacheco. 

        Em 1969, com apenas nove anos de fundação, Brasília já tinha 79.128 habitantes 

em ocupações irregulares, que moravam em aglomerados próximos ao centro da 

capital, local de trabalho da maioria dessas pessoas. Naquele ano, foi realizado, em 

Brasília, um seminário sobre problemas sociais no recém-criado Distrito Federal. O 

surgimento de áreas urbanas carentes de infraestrutura foi o ponto mais discutido 
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naquele momento. Reconhecendo a gravidade do problema e suas consequências, o 

governador Hélio Prates da Silveira solicitou a erradicação das favelas à Secretaria 

de Serviços Sociais, comandada por Otamar Lopes Cardoso. No mesmo ano, foi 

criado um grupo de trabalho que, mais tarde, se transformou em Comissão de 

Erradicação de Favelas. 

        Em 27 de março de 1971, o governador Hélio Prates lançava a pedra 

fundamental da então cidade-satélite de Ceilândia. Às 9 horas do mesmo dia, tinha 

início o processo de assentamento das vinte primeiras famílias da invasão do IAPI. 

Ceilândia, hoje, possui cerca de 489.351 habitantes (PDAD 2015), e é a região 

administrativa de maior população do Distrito Federal.  

        A cidade foi dividida originalmente em quatro grandes áreas: Ceilândia Norte, 

Ceilândia Centro, Ceilândia Sul e Guariroba (esses três primeiros, juntamente com 

parte da Guariroba, formavam o setor tradicional). No decorrer dos anos outras 

subdivisões formaram outros bairros, como Setor "O", Expansão, P Norte, P Sul, QNQ, 

QNR, Por do Sol e Sol Nascente que, em sua grande maioria, são densamente 

povoados. Sendo que os dois últimos possuem um crescimento desordenado. O setor 

Sol Nascente, dada a sua dimensão geográfica e populacional, no ano de 2019, 

passou a ser uma nova Região Administrativa do DF, segundo a Codeplan-

PDAD/2021: "A Lei n° 6.359 criou a Região Administrativa - RA XXXII - Sol 

Nascente/Pôr do Sol, separando-a oficialmente da Região Administrativa de 

Ceilândia." (Sol Nascente/Pôr do Sol - PDAD 2021, p. 14). 

 

        O bairro P Norte, região que a escola está situada, possui uma comunidade 

desenvolvida e bem estabelecida. Possuem comércio formado por supermercados, 

lanchonetes, quiosques, farmácias, padarias, lotéricas. Possuem escolas públicas 

particulares, Faculdade próxima e um centro educacional/cultural e esportivo- SESC. 

  

        A população, em sua maioria, é uma mescla de pessoas pertencentes à classe 

média baixa e classe baixa alta. Também vale ressaltar que nas proximidades da 

escola, em especial na quadra poliesportiva e na praça em frente à escola, há tráfico 

e uso de drogas. Devido a essa movimentação gerada pelo narcotráfico, alunos e 

servidores são assaltados constantemente nos arredores da escola. ¹ 

        O Centro de Ensino Fundamental 25 possui 15 anos, com esta nomenclatura. 
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Construído em 1979 para fornecer educação aos recém-chegados moradores do 

Setor P Norte, a escola era um Centro Educacional e desenvolvia atividades 

pedagógicas da 7ª série do antigo 1º grau até o 3º ano do 2º grau. Em 1992, passou 

a atender apenas alunos do 2º grau. Foi quando os estudantes de 1º grau passaram 

a ter suas atividades pedagógicas realizadas no antigo Centro de Ensino de Primeiro 

Grau 21, hoje Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia. Conhecida como escola 

Modelo em Enfermagem.  O Centro de Ensino Médio 5 de Ceilândia desenvolveu, a 

partir de meados dos anos 80, o curso Habilitação Básica em Saúde que, 

posteriormente, passou a se chamar Técnico em Enfermagem. O curso existiu até 

1999.            

        A partir de 2005, o Centro de Ensino Médio 05 foi renomeado para Centro de 

Ensino Fundamental 25, passando a atender alunos de 6º ano ao 9º ano do Ensino 

Fundamental. Estratégia usada pela Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

para atender os filhos de uma região em expansão. Como muitas crianças, 

principalmente oriundas dos novos condomínios (Sol nascente, Pinheiros, 

Cascalheiras), completavam os anos iniciais do Ensino Fundamental, era necessário 

que na região existisse outra Instituição de Ensino de anos finais, assim diminuindo a 

distância entre a escola e as residências dos estudantes. Com este objetivo surge o 

Centro de Ensino Fundamental 25 de Ceilândia. 

 Atualmente o CEF 25 de Ceilândia possui 9.494 m² de área, sendo 1.961,12,4 

m² de sala de aula correspondente à 23 salas divididas em cinco blocos, 1.581 m² de 

área administrativa e 620,7 m² correspondente a quadra coberta e 450 m² de quadra 

a céu aberto. Ressaltamos que nossa cantina não comporta o volume de alunos que 

atendemos por turno. 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

        A escola está localizada no setor P Norte de Ceilândia, numa região 

socioeconômica socialmente carente. Ao lado da escola encontra-se uma praça e 

uma quadra de esportes, o que atrai a presença de muitas crianças e jovens. 

Consequentemente, atrai também a presença de narcotraficantes e os assaltos aos 

estudantes e funcionários da escola são recorrentes, criando um clima de medo e 

insegurança. Muitos professores sentem-se ameaçados e vulneráveis às investidas 

de intimidação de alguns estudantes, pais e/ou membros da comunidade.  
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        A pandemia causada pelo novo Coronavírus e a suspensão das atividades 

presenciais, nos forçaram a uma revisão completa da maneira como nossa unidade 

escolar trabalhava o processo de aprendizagem. As gestões central e intermediária, 

a gestão escolar, o corpo administrativo e os professores viram-se, de um momento 

para outro, tendo de atuar diante de um contexto de excepcionalidade e alternativas 

passaram a ser adotadas com o objetivo de reduzir o prejuízo educacional e de 

preservar o direito à educação. Nesse contexto, reforçamos que as recomendações 

referentes à Busca Ativa de estudantes, ao acolhimento, à prática pedagógica e à 

avaliação formativa, presentes na Circular nº 66/2020 e 262/2020 - SEE/SUPLAV 

(Processo SEI 00080-00182901/2020-74), permaneceram como estratégias 

fundamentais para minimizar os impactos que a pandemia causou no nosso Sistema 

Educacional, bem como reafirmamos as orientações constantes no Informativo - 

SEE/SUPLAV (Processo SEI 00080-00174696/2020-73), no qual esta escola baseou-

se e tomou suas atitudes para evitar a evasão e a retenção escolar desnecessárias, 

considerando as orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

        Após todos os esforços possíveis, o CEF 25 alcançou pedagogicamente, em 

torno de 70% dos alunos nesses tempos de aula remota. No entanto, os 30% dos 

alunos que não participaram do processo oferecido por motivos diversos foram 

avançados com base em uma decisão do Conselho de Classe, que em virtude da 

atipicidade do momento, analisou-os de forma extraordinária, levando em 

consideração o desempenho de cada um durante todo o período escolar que os 

alunos tinham conosco anteriormente a este ano fatídico, sejam eles de 6°, 7°, 8° ou 

9° ano.  

        Neste ano de, 2022 ao retornar as aulas presenciais, realizamos a aplicação de 

uma prova diagnóstica para todos os anos, a fim de detectarmos discentes que 

apresentam necessidades urgentes e emergentes de intervenção pedagógica, 

intervenção realizada pelos professores regentes e os casos mais graves foram 

encaminhados para o Ensino Integral com o intuito de proporcionar o máximo de 

aprendizagens ainda não obtidas dentro deste período pandêmico ou até mesmo 

antes. Reiteramos que as decisões foram tomadas com base no cenário inédito ao 

qual fomos submetidos; temos como uma das nossas metas, minimizar efeitos 

negativos no progresso educacional dos nossos alunos 
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        A escola abriga aproximadamente 2200 estudantes, sendo aproximadamente 

1700 no diurno e 500 no noturno. No turno matutino, são 12 turmas de sextos anos e 

11 turmas de sétimos anos. No turno vespertino são 10 turmas de oitavos anos e 13 

turmas de nonos anos. O noturno oferta o primeiro e o segundo segmentos da EJA. 

Observa-se que as turmas são bastante cheias e ainda há uma grande procura por 

vagas. 

        Existe um número significativo de estudantes com Transtornos Funcionais 

Específicos, são em média 80 estudantes atendidos. É grande a demanda, 

reforçando a extrema necessidade da abertura de uma sala de apoio às 

aprendizagens nesta instituição, bem como uma ação de prevenção à 

medicamentalização dos estudantes nas escolas classes da região, já que os 

estudantes já chegam diagnosticados. 

        Há na instituição uma sala de recursos generalista para atender os alunos 

portadores de necessidades especiais, com o intuito de promover a inclusão e o 

desenvolvimento pedagógico dos alunos com necessidades especiais (plano de 

trabalho anexo).  

         Apesar de todos os esforços para motivar os alunos a desenvolverem o hábito 

de leitura, a escola não possui uma biblioteca ampla para atender os alunos ou para 

que os mesmos façam os trabalhos propostos pelos professores. Há um espaço 

pequeno onde é guardado o pequeno acervo da escola, mas o ambiente não tem 

condições de propiciar o desenvolvimento de alguma atividade. Outro fator importante 

é esclarecer que a escola não possui uma pessoa específica para trabalhar na 

biblioteca, fato este que também atrapalha o uso e funcionamento desse espaço na 

escola. 

        O trabalho pedagógico foi completamente atualizado e redimensionado no 

sentido de aproximar-se ao máximo dos critérios e orientações do Sistema de Ciclos 

para as Aprendizagens no cenário pandêmico. Importante salientar ainda que a 

equipe de Orientação Educacional fez busca ativa incessante por meio de ligações 

telefônicas, com informativos postados na plataforma e através de entrega de uma 

carta por meio de um motoboy, afim de alcançar todos os estudantes matriculados 

em nossa UE. Para amenizar os impactos provocados pela pandemia e levando em 

consideração a carência tecnológica da nossa comunidade escolar, buscamos 

equipar nosso laboratório de informática com novos equipamentos por meio de verba 

própria afim de atendermos a todos os estudantes que não tinham acesso a 
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equipamentos e/ou internet para cumprirem com as demandas ofertadas durante o 

ensino remoto; além disso, também, disponibilizamos material impresso para os 

estudantes que por diversos motivos não se adequaram a nenhum dos formatos 

ofertados.  

        A partir de diagnóstico realizado com as famílias, observa-se que existe uma 

variedade considerável de condições sociais, econômicas e culturais entre os alunos 

do CEF 25 de Ceilândia. Uma parcela da comunidade possui uma renda per capita 

muito baixa, destes, uma parte recebe assistência do governo como a “Renda Minha”. 

Já outra parcela possui um poder aquisitivo mais elevado, a maioria são filhos ou 

parentes de funcionários públicos. 

        Um dos principais problemas pedagógicos constatado é a indisciplina. Grande 

parte desse problema tem suas raízes na família dos estudantes, pois as mesmas 

são, em sua maioria, desestruturadas e enfrentam problemas de ordem econômica e 

social, o que dificulta o acompanhamento da vida escolar de seus filhos. A ausência 

de valores éticos e morais geram falta de respeito com os colegas e, em alguns casos, 

até mesmo com os professores. Isso reflete-se no comportamento do estudante na 

escola.  

        Em alguns casos, há alunos que moram longe e ultrapassam o horário de entrada 

devido à escassez de transporte público. Fato este que atrapalha o desenvolvimento 

dos trabalhos pedagógicos, pois eles chegam atrasados e acabam, assim, perdendo 

uma parte ou todo um horário de aula.  

        Sobre o acompanhamento por parte dos pais, isso ocorre de forma mais efetiva, 

geralmente, até o 6º ano. Após esse período, as visitas dos responsáveis tornam-se 

raras e a família deixa o aluno entregue à escola ou a si mesmo.  

        O grupo docente sugere que os pais se envolvam nas atividades da escola, pois 

somente com a participação ativada comunidade no processo educacional é que os 

resultados da educação serão eficazes para diminuir, ou excluir, os aspectos 

negativos observados na atual realidade escolar. 

        Observa-se que há um comodismo dos estudantes em relação aos estudos, 

quanto ao sistema de dependência escolar. Eles escolhem as matérias que querem 

cursar e as que querem eliminar. Não é feito um esforço para a aprovação sem 

pendências e, assim, não se respeita o sistema de ensino. Quanto à realidade do 
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professor, o mesmo, geralmente, tem uma carga fechada e não tem condições de dar 

o devido suporte à dependência.  

        Não há, muitas vezes, preparo para lidar com turmas em que há grande número 

de alunos em distorção série/idade. Esses alunos apresentam grande desmotivação. 

Além disso, o excesso de alunos em sala de aula dificulta o domínio de turma.  

        Em 2019, a Orientação Escolar foi implantada na escola, fato este que 

contribuiu muito para o acompanhamento dos alunos, bem como a administração de 

conflitos entre pais, alunos e funcionários da escola e sobrecarga dos demais 

segmentos da comunidade escolar.  

        Além das atividades apresentadas anteriormente, a instituição escolar oferece o 

atendimento no projeto “Escola integral”. Com o objetivo de atender e apoiar 100 

alunos com dificuldades de aprendizagem e em situação de risco, o projeto oferece 

reforço escolar e auxílio pedagógico para a recomposição de aprendizagens não 

alcançadas e percebidas após uma avaliação diagnóstica aplicada no início do ano 

letivo, atividades artesanais, valorização da cultura local, incentivo à leitura, além de 

outras atividades afins. As atividades são realizadas em sala específica, no laboratório 

de informática, no pátio e no refeitório. Na EJA, há alunos trabalhadores que, às vezes, 

chegam atrasados, há outros que, tanto no diurno quanto no noturno, por indisciplina 

ou desinteresse, também chegam atrasados ou são faltosos, não se esforçam o 

suficiente. Os conflitos entre eles são constantes, principalmente entre as meninas. 

        A direção e o corpo docente da unidade de ensino constataram que muitos 

estudantes estão inseridos em famílias sem condições plenas de auxílio. Há também 

um clima de insegurança dentro da escola, pois muitos alunos entram na escola, 

drogados e/ou bêbados, portando armas brancas e/ou de fogo. Ainda há brigas fora 

da escola, dentro e nas redondezas, além dos frequentes assaltos aos alunos de todos 

os turnos.  

        O trabalho pedagógico é comprometido por uma cadeia de circunstâncias, a 

saber: quadro de funcionários insuficientes, superlotação das salas, estrutura física 

inadequada e a falta de uma participação efetiva da comunidade dentro da escola. 

      Após a aplicação de nossa Avaliação Diagnóstica interna, descobrimos 

aproximadamente 80 alunos de 6° anos com problemas de alfabetização. Então 

iniciamos um processo interventivo para ajuda-los paralelamente ao ano letivo.  

Importante deixarmos aqui registrado nosso último IDEB do CEF 25 aferido, na qual 
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estamos trabalhando para alcançar a meta projetada para 2021.

 

 

 

Após a aplicação da Prova Diagnóstica coordenada pela  Subsecretaria de 

Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal que tem como uma de suas atribuições coletar, 

analisar e divulgar dados relativos à Educação do Distrito Federal, sendo 

responsabilidade da Diretoria de Avaliação a coordenação da política de avaliação 

educacional do sistema de ensino do DF, bem como a promoção e 

acompanhamento das ações nos níveis de avaliação do desempenho escolar, 

institucional e de redes. Os resultados do CEF 25 de Ceilândia segue abaixo: 

 

6 ANOS 

HABILIDADES 

Língua Portuguesa 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

TOTAL DE ACERTOS 306 238 390 336 326 398 336 270 186 253 285 

PERCENTUAL DE 
ACERTOS 72.7% 56.5% 92.6% 79.8% 77.4% 94.5% 79.8% 64.1% 44.2% 60.1% 67.7% 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H13 H19 

259 130 274 236 206 212 388 160 169 

61.5% 30.9% 65.1% 56.1% 48.9% 50.4% 92.2% 38.0% 40.1% 
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Matemática 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

TOTAL DE ACERTOS 402 139 149 184 351 314 308 41 179 288 25 

PERCENTUAL DE ACERTOS 95.3% 32.9% 35.3% 43.6% 83.2% 74.4% 73.0% 9.7% 42.4% 68.2% 5.9% 

 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

262 264 118 365 274 194 259 29 289 

62.1% 62.6% 28.0% 86.5% 64.9% 46.0% 61.4% 6.9% 68.5 

 

 

 

FRAGILIDADES 

 

Língua Portuguesa 

DH9- Reconhecer recursos de coesão pronominal em um texto (pronomes anafóricos). 

DH13- Reconhecer relações lógico-discursivas presentes no texto (tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação). 

DH16- Inferir informações em textos verbais. 

DH13- Reconhecer relações lógico-discursivas presentes no texto (tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação). 

DH19- Identificar relação de concordância nominal em um texto. 

 

Matemática 

DH2- Corresponder as representações fracionárias e percentual de um número racional. 

DH3- Identificar elementos de um espaço amostral associado à ocorrência de resultados igualmente prováveis 
em eventos aleatórios. 

DH4- Reconhecer a representação fracionária de um número racional, associada à ideia de parte-todo, com o 
apoio de figura. 

DH8- Corresponder pontos da reta numérica a números racionais, dados em representação fracionária. 

DH9- Utilizar o cálculo da probabilidade de ocorrência de um evento em um espaço amostral equiprovável na 
resolução de problemas. 

DH11- Identificar o maior número dentre uma coleção de números racionais, dados em representação decimal, 
formados até a ordem dos milésimos. 

DH14-Utilizar número racional, dado em representação decimal, envolvendo o significado aditivo da operação 
multiplicação (soma de parcelas iguais), na resolução de problemas. 

DH17- Resolver problema que envolva interpretação de informações apresentadas em gráfico de colunas. 

DH19- Identificar dentre uma coleção de frações, aquela que é equivalente à uma fração de numerador diferente 
de 1. 
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7 ANOS 

HABILIDADES 

 

Língua Portuguesa 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H18 

TOTAL DE ACERTOS 281 259 260 293 268 303 282 92 166 147 238 81 

PERCENTUAL DE 
ACERTOS 

71.0% 65.4% 65.7% 74.0% 67.7% 76.5% 71.2% 23.2% 41.9% 37.1% 60.1% 20.5% 

 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H4 H9 

241 240 143 112 237 170 273 326 

60.9% 60.6% 36.1% 28.3% 59.8% 42.9% 68.9% 82.3% 

 

Matemática 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

TOTAL DE ACERTOS 363 139 137 129 158 67 90 53 285 48 282 

PERCENTUAL DE 
ACERTOS 91.4% 35.0% 34.5% 32.5% 39.8% 16.9% 22.7% 13.4% 71.8% 12.1% 71.0% 

 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

19 240 122 178 271 140 164 267 113 

4.8% 60.5% 30.7% 44.8% 68.3% 35.3% 41.3% 67.3% 28.5% 

 

FRAGILIDADES 

Língua Portuguesa 

DH8- Reconhecer relações lógico-discursivas, marcadas por conjunções, advérbios e locuções. 

DH9- Identificar relação de concordância nominal em um texto. 

DH10- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em textos de divulgação científica. 

DH14- Distinguir um fato de uma opinião um texto jornalístico. 

DH15- Reconhecer os elementos/estrutura da narrativa em textos literários de gêneros diversos. 

DH17- Reconhecer recursos de coesão pronominal em um texto (pronomes anafóricos). 

DH18- Relacionar a situação comunicativa ao uso de determinada variante em um texto. 

Matemática 

DH2- Reconhecer a representação numérica decimal da escrita por extenso de um número racional. 

DH3-Reconhecer ângulos por meio de mudança de direção, identificando ângulos não retos. 

DH4- Identificar o triângulo obtusângulo em uma dada coleção de triângulos. 

DH5- Utilizar número racional, dado em representação decimal, envolvendo algum dos diferentes significados da 
operação multiplicação na resolução de problemas. 

DH6- Identificar polígonos regulares em uma coleção de polígonos dada. 
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DH7- Utilizar porcentagem em situações de acréscimos na resolução de problemas. 

DH8- Utilizar a probabilidade de ocorrência de um evento aleatório na resolução de problemas. 

DH10-Utilizar o cálculo da medida da área de figuras planas, dadas as medidas de seus lados, na resolução de 
problemas. 

DH12- Utilizar números racionais, dados em representação fracionária, envolvendo um dos significados da 
operação adição na resolução de problemas. 

DH14- Reconhecer paralelogramos por meio de suas propriedades. 

DH15- Utilizar números naturais envolvendo pelo menos duas operações distintas na resolução de problemas. 

DH17- Utilizar número racional, dado em representação fracionária, envolvendo o cálculo da fração de uma 
quantidade na resolução de problema. 

DH18- Resolver problemas que envolvam interpretação de informações apresentadas em gráficos. 

DH20- Corresponder às representações decimal e fracionária de um número racional. 

 

8º ANOS 

HABILIDADES 

íngua Portuguesa 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

TOTAL DE ACERTOS 212 132 226 180 44 187 239 216 246 212 196 

PERCENTUAL DE 
ACERTOS 74.4% 46.3% 79.3% 63.2% 15.4% 65.6% 83.9% 75.8% 86.3% 74.4% 68.8% 

 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

118 218 230 218 224 206 108 184 236 

41.4% 76.5% 80.7% 76.5% 78.6% 72.3% 37.9% 64.6% 82.8% 

 

Matemática 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

TOTAL DE ACERTOS 286 32 36 69 107 232 79 113 125 79 234 

PERCENTUAL DE 
ACERTOS 94.7% 10.6% 11.9% 22.8% 35.4% 76.8% 26.2% 37.4% 41.4% 26.2% 77.5% 

 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

21 59 232 174 223 66 99 160 54 

7.0% 19.5% 76.8% 57.6% 73.8% 21.9% 32.8% 53.0% 17.9% 

 

FRAGILIDADES 

Língua Portuguesa 

DH2- Identificar recursos de coesão sequencial em narrativas. 

DH5- Relacionar a situação comunicativa ao uso de determinada variante em um texto. 

DH12- Identificar recursos de coesão referencial em textos de diferentes gêneros. 
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DH18- Reconhecer relações lógico-discursivas, marcadas por conjunções, advérbios e locuções. 

Matemática 

DH2- Utilizar volume/capacidade de um paralelepípedo na resolução de uma situação-problema. 

DH3- Utilizar porcentagem, em situações de descontos, na resolução de uma situação-problema. 

DH4- Identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. 

DH5- Corresponder pontos da reta numérica a números inteiros negativos. 

DH7- Utilizar a média aritmética simples de uma distribuição de dados não agrupados na resolução de uma 
situação-problema. 

DH8- Utilizar número inteiro negativo, envolvendo algum dos significados da operação subtração, na resolução 
de uma situação-problema. 

DH9- Utilizar equação polinomial de 1º grau na resolução de uma situação-problema. 

DH10- Identificar uma figura simétrica à outra em relação ao eixo vertical. 

DH12- Identificar a expressão algébrica que modela uma sequência numérica. 

DH13- Reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados. 

DH17- Utilizar o cálculo da medida do ângulo interno de um polígono convexo na resolução de uma situação-
problema. 

DH18- Utilizar número racional, dado em representação decimal, envolvendo algum dos diferentes significados 
da operação divisão, na resolução de uma situação-problema. 

DH20- Utilizar o cálculo da medida da área de figura bidimensional que pode ser decomposta em quadrados e/ou 
retângulos, na resolução de uma situação-problema. 

 

9 ANOS 

Língua Portuguesa 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H6 H3 H7 H8 H9 H10 

TOTAL DE ACERTOS 252 51 264 244 180 187 147 122 77 259 231 

PERCENTUAL DE 
ACERTOS 73.3% 14.8% 76.7% 70.9% 52.3% 54.4% 42.7% 35.5% 22.4% 75.3% 67.2% 

 

H11 H12 H13 H14 H11 H15 H16 H17 H18 

242 256 191 257 262 245 216 133 197 

70.3% 74.4% 55.5% 74.7% 76.2% 71.2% 62.8% 38.7% 57.3% 

 

Matemática 

HABILIDADES H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

TOTAL DE ACERTOS 98 154 151 124 48 107 121 85 52 104 43 

PERCENTUAL DE 
ACERTOS 26.1% 41.1% 40.3% 33.1% 12.8% 28.5% 32.3% 22.7% 13.9% 27.7% 11.5% 

 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

76 55 186 79 116 54 44 111 103 

20.3% 14.7% 49.6% 21.1% 30.9% 14.4% 11.7% 29.6% 27.5% 
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FRAGILIDADES 

 

Língua Portuguesa 

DH2- Reconhecer relações lógico-discursivas. 

DH3- Inferir os efeitos de sentido do uso de pontuação. 

DH7- Relacionar a situação comunicativa ao uso de determinada variante em um texto. 

DH8- Inferir os efeitos de sentido produzidos pelo uso de figuras de linguagem. 

DH17- Reconhecer relações lógico-discursivas, marcadas por conjunções, advérbios e locuções. 

Matemática 

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- Efetuar cálculos envolvendo potências de expoentes inteiros e expressar o resultado em notação científica. 

DH5- Reconhecer figuras obtidas por composições de transformações geométricas (reflexão e rotação) na malha 
quadriculada. 

DH6- Identificar a representação gráfica no plano cartesiano que expressa a relação entre duas grandezas 
diretamente proporcionais. 

DH7- Utilizar o princípio multiplicativo de contagem na resolução de problemas. 

DH8- Utilizar o cálculo da medida da área de figura bidimensional, dada pelo menos uma de suas dimensões, na 
resolução de problema. 

DH9- Resolver problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas. 

DH10- Utilizar a média aritmética simples de uma distribuição de dados não agrupados na resolução de uma 
situação - problema. 

DH11- Identificar a expressão algébrica que modela uma sequência numérica. 

DH12- Utilizar a mediana de uma distribuição de dados não agrupados na resolução de problemas. 

DH13- Utilizar porcentagens na resolução de problemas. 

DH14- Corresponder unidades usuais de medida de capacidade e volume: metro cúbico e litro. 

DH15- Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas à sua representação gráfica. 

DH16- Identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. 

DH17- Utilizar volume de um paralelepípedo na resolução de problema. 

DH18- Resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidade de eventos, com base na construção do 
espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo. 

DH19- Utilizar proporcionalidade inversa entre duas grandezas na resolução de problemas. 

DH20- Utilizar número racional, dado em representação decimal, envolvendo algum dos diferentes significados 
da operação divisão, na resolução de uma situação-problema. 

 

Os dados fornecidos pela plataforma da Secretária de Educação evidenciam a 

necessidade de acompanhamento especial na área de exatas da Unidade de 

Ensino.    
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Perfil dos estudantes e pais 

 

        O corpo discente do CEF 25 é formado por alunos que possuem de 11 a 15 anos, 

no turno diurno e 15 a 65 anos no noturno. Nos turnos, matutino e vespertino, destaca-

se, porém, a presença maciça de pré-adolescentes e adolescentes; em contrapartida, 

o noturno tem um público composta por adolescentes, adultos e alguns idosos. Estes 

são oriundos do Setor P. Norte, condomínios Sol Nascente, Pinheiros, Cascalheiras, 

além de muitos alunos oriundos do entorno do DF. 

        Boa parte desse público demonstra baixo interesse pela escola e seus pais e/ou 

responsáveis pouco participam da vida estudantil dos alunos. Observa-se que faltam 

requisitos básicos na formação acadêmica dos nossos alunos, eles ingressam na 

escola, em sua maioria, no 6º ano e com falta de requisitos básicos, como ler e 

escrever. Apresentam dificuldades durante leitura e interpretação de textos, 

vocabulário deficitário, além de desconhecerem as operações matemáticas básicas.  

        A maioria não possui hábito de estudo, consequentemente, em 2015, 30% dos 

alunos reprovaram. Também obtivemos avanços nesse quesito, pois em 2019, nosso 

índice de reprovação caiu para aproximadamente 20%. Já em 2020, em virtude dos 

efeitos da pandemia do COVID-19, após muitas discussões, nos valendo de uma 

pedagogia humana e formativa, alcançamos 100% de aprovação. 

Análise da realidade da escola 

 

        Esse é o momento de olhar para a situação atual de nossa escola, do 
trabalho realizado nos anos anteriores e dizer onde estamos e quem somos. 
Momento de conflito de olhares e de percepções da realidade. Momento de 
avaliarmos os outros e sermos avaliados, bem como, fazermos uma 
autoavaliação. Porém, diante da limitação de nosso olhar buscamos a visão 
do outro que nos completa, capaz de revelar a realidade que não podemos 
ver de onde estamos (BACKTIN, 1997). 

        

        A redução do quantitativo de alunos que se encontram em distorção de 

idade/série foi possível por uma ação conjunta entre a unidade educacional e CREC. 

Alunos foram transferidos para escolas que possuem turmas de aceleração e os que 

já têm 15 anos de idade ou mais foram matriculados na EJA. Esta ação foi tomada 

para garantir o ingresso de novos alunos. Enfatiza-se que esta conduta é uma exceção 
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nas práticas pedagógicas da escola. 

 

        Então, questiona-se: onde está a causa? A situação é complexa e inclui muitas 

variáveis para apontar um único motivo, e portanto, dentre várias, listamos as 

consideradas mais latentes: 

 Desmotivação dos alunos; 

 Desrespeito ao Sistema como um todo, onde o Estado, os profissionais e a 

Dignidade humana são desconsiderados como autoridades constituídas; 

 Famílias distantes da vida acadêmica dos discentes; 

 

II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

        “A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno 
do direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição 
formal de educação, muitas vezes o equipamento público mais próximo da 
comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de 
funções. Essa instituição se vê como educadora, mas também como 
“protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua 
especificidade, mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la 
no exercício dessas novas funções e dos movimentos e organizações que 
igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, 
talvez, ressignificá-la. ” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, 
p. 10). 

        Conforme os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygotsky e 

Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e 

constrói-se em interação com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a 

escola e todos os seus atores são convocados a juntos, pensar e fazer educação por 

meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a não 

neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a 

existência humana.  

        Diante das mudanças econômicas, sociais e tecnológicas ocorridas no mundo, a 

educação, mais do que nunca, deve ser uma prioridade real no desenvolvimento de 

pessoas e da sociedade. 

        Nessa perspectiva, o processo educativo, respeitando a inter-relação da escola 

com a ampla rede de instituições sociais que a circunda, ocorre vinculado à cultura, 

ao trabalho, à família, à construção das identidades e há inúmeros outros tempos e 

espaços de socialização. 
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        A escola surge, nesse contexto, como espaço, onde parte da população tem 

acesso ao mundo do conhecimento organizado, como espaço de ação-reflexão-ação 

e de transformação social. Sua atuação dinâmica e contínua na construção e na 

reconstrução dos conhecimentos articula o processo natural de desenvolvimento das 

pessoas e do seu meio. Esse desenvolvimento pressupõe, no entanto, uma escola 

com referencial, que esteja institucionalmente articulada e que seja conduzida por 

profissionais comprometidos com o desenvolvimento humano, científico, filosófico, 

tecnológico e cultural. 

        Para que a escola promova tanto o desenvolvimento como a aprendizagem dos 

alunos, é necessário implementar projetos de educação comprometidos com o 

desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao indivíduo intervir na 

realidade para transformá-la. 

        Nessa perspectiva, é preciso que os atores, envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, identifiquem o papel ativo do sujeito na apropriação e na construção 

de seu próprio saber, para o cumprimento da principal função da escola que é 

promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral de seus alunos. 

        Logo, a educação escolar é concebida como uma prática que tem a 
possibilidade de criar condições para que todos desenvolvam suas 
capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir 
instrumentos de compreensão da realidade e de participação nas relações 
sociais, políticas e culturais (Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 
1998). 
 

        A escola, nesse contexto, para exercer sua função social de garantir à 

comunidade as condições necessárias para o exercício pleno da cidadania, precisa 

conscientizar-se de sua responsabilidade de propiciar a construção de conhecimento. 

Para tanto, precisa envolver o aluno nesse processo, o que contribuirá para que a 

aprendizagem seja mais efetiva, resultando no seu sucesso escolar, enfrentando a 

prática da exclusão, vista como natural e como de responsabilidade do aluno, dos pais 

e do sistema sociopolítico e, nunca, como dos professores ou da organização escolar. 

A reflexão deve ser a respeito do processo pedagógico, da administração da escola e 

do seu papel social. 

        A escola deve proporcionar a diversificação e a apropriação dos seus conteúdos, 

visando ao desenvolvimento de competências pelos alunos, sem rotulá-los, com o 

intuito de cada vez mais, eles compreendam e atuem no mundo em que vivem. Além 

de fomentar a construção de práticas pedagógicas, que respeitem as diferenças entre 

os alunos e que, ao mesmo tempo, considerem essas diferenças como elementos 
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ricos de trabalho, promovendo uma constante interação entre os pares, é um princípio 

fundamental na perspectiva de assegurar uma educação de qualidade. 

        Para atendimento desse princípio fundamental, o art. 22 da Lei nº 9.394/96 – Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - estabelece que "a Educação 

Básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores". É necessário, pois, que a escola resignifique seu 

trabalho e sua ação pedagógica, nas etapas e nas modalidades da Educação Básica, 

tendo como foco sua função social de formar o cidadão, isto é, propiciar ao educando 

a construção de conhecimentos, atitudes e valores que o tornem solidário, crítico, 

criativo, ético e participativo. 

        Observa-se que esta proposta pedagógica considera as questões sociais 

contemporâneas para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres numa 

participação ativa na vida científica, cultural, social e política do Distrito Federal e do 

Brasil. 

        A PPP do CEF 25 de Ceilândia, dentro do contexto que a instituição está inserida, 

possibilitará ao aluno ser sujeito de sua própria aprendizagem, em busca da 

compreensão do mundo. Para tanto, é necessário repensar o papel da escola, refletir 

sobre a atuação de seus membros e promover a apropriação, de todos, das 

responsabilidades pela aprendizagem dos alunos, de acordo com suas atribuições. 

 

III - FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

        Segundo nossos documentos norteadores, o “Currículo da Educação Básica 

da SEEDF 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. ” Portanto, baseados e orientados nessa direção, buscamos atender ao nosso 

público escolar de forma consciente quanto às inúmeras variáveis que permeiam o 

universo escolar, como por exemplo: realidade social, particularidades históricas da 

região, bem como diferentes níveis de dificuldades de aprendizagens apresentados 

pela sociedade na qual estamos inseridos, 

        Nos esforçamos para garantir direitos educacionais, e para isso é 
necessário reconhecermos as desigualdades relacionadas ao sistema 
público de ensino. Graças ao incentivo financeiro Governamental e às 
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parcerias verbo-políticas alcançadas pela gestão dessa UE, procuramos 
minimizar nossas deficiências estruturais e tecnológicas com o intuito de 
diminuir a desigualdade entre a escola pública e privada, vislumbrando a 
melhoria na qualidade do ensino. “A busca é pela igualdade entre as pessoas, 
“[...] igualdade em termos reais e não apenas formais, [...], articulando-se com 
as forças emergentes da sociedade, em instrumento a serviço da instauração 
de uma sociedade igualitária” (SAVIANI, 2008, p. 52). ”  

        Ainda sob a direção dada pela Pedagogia Histórico-Crítica, ressaltamos que 

nossas estratégias são focadas na emancipação humana, ou seja, não ofertamos 

conteúdos alheios à formação do caráter e da cidadania de nossos alunos. Formamos 

nosso corpo discente para que possam exercer uma prática social relevante quanto 

ao conjunto de saberes, experiências e percepções construídas por sua trajetória 

pessoal e acadêmica. Considerar que a prática social como ponto de partida para a 

construção do conhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir 

da articulação entre a proposta curricular e as experiências de vida trazidas pelo 

acadêmico, O trabalho pedagógico assim concebido compreende que a 

transformação da prática social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos 

no processo educativo. É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos 

os estudantes, por meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. 

É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola participam e 

formam-se no cotidiano da escola. “A possibilidade de o estudante aprender em 

colaboração pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de 

desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329)”. 

        Nosso projeto político-pedagógico executa a organização pedagógica escolar 

considerando as práticas e interesses sociais da comunidade, mantendo como “pano 

de fundo” os eixos transversais e os eixos integradores, e para isso, faz uma pesquisa 

anual por meio de um formulário físico e outro virtual para ouvir a comunidade sobre 

seus anseios. Dessa mesma forma ouvimos todos os outros setores da escola, 

mantendo assim uma gestão democrática e viva.   

                 

IV - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

        No âmbito sócio educacional, instituições são ambientes em que sujeitos buscam 

sua formação de forma intensiva e sistêmica, por meio de saberes, trocas e relações 

de mediação. 

        O CEF 25 de Ceilândia é uma instituição, cuja centralidade é, a aprendizagem e 

a formação de pessoas compreendidas como sujeitos das relações produzidas nesse 
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espaço institucional. 

        Dessa forma, adota como base norteadora, para gestão de seu trabalho, 

políticas e projetos que visam à formação integral humana, articulada ao ambiente 

social de todos os envolvidos em educação e daqueles beneficiados por ela. O caráter 

organizacional e institucional centra-se nos seguintes fins e propósitos: 

aprendizagem e formação. Assim, os fins e princípios norteadores, estabelecidos 

pelo CEF 25 para orientar sua prática educativa, foram definidos em consonância com 

as diretrizes emanadas da Constituição Federal e da LDB vigentes, conforme segue: 

 A Educação possibilita ao ser humano o desenvolvimento harmonioso em suas 

dimensões física, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações individuais, civis 

e sociais. 

 A Educação Básica constitui um direito inalienável do homem em qualquer 

idade e capacita-o a alcançar o exercício pleno da cidadania de forma a ser promovida 

não como uma justaposição de etapas fragmentadas, mas em perspectiva de 

continuidade articulada entre Educação Infantil, Ensino Fundamental. 

 Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum são valorizados na prática pedagógica como norteadores que 

são da vida cidadã. 

 A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao aluno 

condições de responder positivamente às grandes necessidades contemporâneas de 

aprendizagem: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender 

a ser e aprender a empreender. 

 

 Os valores estéticos, políticos e éticos, organizados sob as premissas básicas 

da sensibilidade, da igualdade e da identidade, essenciais à formação integral do 

educando, permeiam a organização curricular, as relações interpessoais, o 

planejamento, o acompanhamento e a avaliação de todo o trabalho docente, discente, 

gerencial e administrativo. 

 A flexibilidade teórico-metodológica e o reconhecimento e a aceitação do 

pluralismo de ideias constituem elementos na definição da política pedagógica 

adotada. 

 A ação pedagógica aplica procedimentos capazes de favorecer a compreensão 

e o domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos em que se baseiam os 

processos produtivos da sociedade atual. 
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 O sistema educacional de CICLOS proporciona recursos e meios que atendam 

às necessidades educacionais de todos os alunos, de modo a oportunizar o seu 

desenvolvimento e a sua aprendizagem, garantindo: educabilidade de todos os seres 

humanos; direito à equidade, igualdade de oportunidades educacionais independente 

dos comprometimentos que possam apresentar; respeito à dignidade humana; direito 

à liberdade de aprender e expressar-se; e direito de ser diferente (inclusão). 

 O CEF 25 de Ceilândia busca favorecer uma educação de qualidade, 

incentivando maior participação de todos, inclusive da família, no acompanhamento 

da educação. À luz desses princípios norteadores anunciados, a Escola tem como 

foco de atuação: 

 Aprendizagem: A centralidade da ação escolar é o educando e a 

aprendizagem, não entendida como acumulação de informações e conteúdos, e sim 

como um processo de formação e de construção do ser humano, intrínseca aos 

sujeitos, que se relacionam, que se comunicam e formam-se no ambiente social e 

pedagógico da instituição educacional. Alunos, professores e pais aprendem, quando 

se relacionam e se comprometem com conteúdos e novas aprendizagens de forma 

sistemática e contínua, no espaço escolar e fora dele a partir de seus saberes, 

realidade e expectativas. 

 Formação de professores e de gestores: A formação inicial e em serviço é 

intrínseca ao ser e, mais ainda, quando se torna professor-educador e gestor da 

educação escolar. Revigorar e qualificar os atores envolvidos na Educação é um fator 

de impacto e de mudanças na ação e prática pedagógica dos professores e dos 

gestores. O Compromisso de todos pela Educação é um plano de metas que 

integra o Plano de Desenvolvimento da Educação e diz respeito à mobilização 

em torno da melhoria da Educação Básica no país. Apresenta um conjunto de 

diretrizes a serem adotadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios na gestão de 

suas redes e escolas e nas práticas pedagógicas. É regulamentado pelo Decreto nº 

6.094, de 24 de abril de 2007. 

 Gestão Compartilhada: Regulamentada pela Lei nº 4.036, de 25 de outubro de 

2007, (DODF n º 207, de 26 de outubro de 2007), a gestão compartilhada nas 

instituições educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal será exercida 

conforme o disposto no art. 206, VI, da Constituição Federal, nos arts. 3°, VIII, e 14 da 

LDB, e no art. 222 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Visa a atingir os objetivos 

explícitos naquela legislação. 
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 Educação Integral: Amparada legalmente no art. 205 da Constituição Federal, 

combinado com o art. 2º da LDB, e regulamentada pelo Decreto nº 28.504, de 4 de 

dezembro de 2007, do GDF, constitui uma das principais metas do Plano de 

Desenvolvimento da Educação e objetiva promover a melhoria qualitativa e 

quantitativa da oferta educacional escolarizada, visando ao acesso, à permanência e 

ao êxito dos educandos na instituição educacional pública. 

 Avaliação Institucional: O Programa de Avaliação formativa do Desempenho da 

Instituição Educacional medirá tanto a eficácia da gestão escolar quanto da 

aprendizagem dos alunos. O desempenho das instituições educacionais será medido 

a partir de um indicador que reunirá diversos quesitos a serem avaliados – quer os 

que dizem respeito aos aspectos pedagógicos, no caso, o IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica), criado pelo Ministério da Educação para 

medir a qualidade da Educação no Brasil; quer os que envolvam a eficácia da gestão. 

 

 

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

RELAÇÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR - Nosso trabalho pedagógico tem 

grande envolvimento com a Comunidade Escolar, proporcionando, além da 

disponibilidade de toda a equipe escolar diariamente, momentos específicos para 

contato com a equipe de professores por área, bem como a implantação do Conselho 

de Classe Participativo, onde o professor, o aluno e o seu responsável se unem para 

tratar dos avanços e das fragilidades de cada aluno durante o processo. Também 

ressaltamos a participação da comunidade escolar na construção deste documento 

através de questionários. 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - O Plano de Ação da Coordenação Pedagógica, 

na lógica dos ciclos, fundamenta-se na concepção de currículo integrado e de 

educação integral e na valorização do trabalho interdisciplinar na construção do 

conhecimento, considerando as múltiplas inteligências e os diversos contextos 

socioculturais em que os estudantes estão inseridos. Visando a um processo 

ininterrupto de aprendizagem, o 3º Ciclo para as Aprendizagens adota o princípio da 

progressão continuada, que é básico nesse modo de organização e pressupõe avanço 
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nas aprendizagens dos estudantes caracterizado pela aprovação dos estudantes nos 

anos escolares. Desta forma, buscamos o desafio de superar o ensino fragmentado, 

criando experiências educativas que possibilitem a aprendizagem, a inclusão e o 

compromisso com a mudança de relações assimétricas de poder. O trabalho da 

coordenação pedagógica também se destaca no acompanhamento do rendimento 

dos alunos durante todo o ano letivo, gerando oportunidades diversas de intervenções 

processuais e de forma contínua, pois nosso lema é: “Ninguém fica para traz”.  

         O Planejamento Pedagógico dentro da proposta dos Ciclos Segue os seguintes 

passos: 

Prática social inicial: momento em que é explorado o que os estudantes já sabem 

ou já conseguem fazer e, também, o que precisam saber ou fazer;  

Problematização: Momento em que aquilo que já se sabe e aquilo que se deseja 

saber é transformado em questões problematizadoras, o que dispõe o conteúdo ou 

assunto em mais de uma dimensão;  

Instrumentalização: momento que compreende estudos e pesquisas acerca dos 

conhecimentos construídos e acumulados historicamente pela humanidade. Pode ser 

realizada no âmbito de cada componente, área de conhecimento ou bloco semestral, 

na busca de uma compreensão mais integradora dos assuntos, temas ou 

conteúdos; 

Catarse: momento em que os estudantes são iniciados a realizarem sínteses do 

conhecimento construído ou reelaborado por meio de registros escritos, orais, 

fotográficos, audiovisuais, digitais, entre outros;  

Prática social final: momento em que os estudantes resinificam a prática social 

inicial, mudada a partir da problematização, da instrumentalização e da catarse. 

 

SALA DE RECURSOS - De acordo com o Documento Orientador do Programa 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais: A inclusão educacional é um 

direito do estudante e requer mudanças na concepção e nas práticas de gestão, de 

sala de aula e de formação de professores, para a efetivação do direito de todos à 

escolarização. No contexto das políticas públicas para o desenvolvimento inclusivo da 

escola se insere a organização das salas de recursos multifuncionais, com a 

disponibilização de recursos e de apoio pedagógico para o atendimento às 

especificidades educacionais dos estudantes público alvo da educação especial 
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matriculados no ensino regular. (Fonte: Manual de Orientação - Programa de 

Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais, MEC, 2010).  

Quanto à sua composição, o 3º Ciclo para as Aprendizagens divide-se em dois 

blocos: 1º Bloco (atuais 6º e 7º ano do Ensino Fundamental) e 2º Bloco (atuais 8º e 9º 

ano do Ensino Fundamental). Neste ciclo, a enturmação dos estudantes, incluindo 

aqueles com necessidades educacionais especiais (ANEE), acontecem de acordo 

com a estratégia de matrícula proposta pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal.  

 

SERVIÇO DE APOIO ESPECIALIZADO À APRENDIZAGEM – A equipe atua de 

forma organizada e sistematizada, juntamente com as outras áreas que compõem a 

EOTP do CEF 25 de Ceilândia (Equipe de Organização do Trabalho Pedagógico), 

acompanhando e dando suporte no atendimento aos inúmeros casos de desequilíbrio 

pedagógico aos quais nossa comunidade escolar é submetida devido à sua realidade 

social. 

 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – Esse setor tem sido de grande valia, entre muitas 

ações, no combate à evasão escolar e no acompanhamento de perto dos (as) 

estudantes com dificuldades de chegar ou de frequentar a escola. Também se ressalta 

as suas intervenções diretas nos inúmeros casos de depressão infantil e sua pior 

consequência, as automutilações. 

 

APOIO ESCOLAR – Infelizmente a cada dia que passa, perdemos servidores que 

compõem o apoio escolar, principalmente, por motivo de aposentadorias. Lembramos 

que temos um volume de alunos absurdo para uma unidade escolar (850 por turno), 

e isso demanda muitos profissionais para que possamos manter a ordem e a 

segurança de todos. Atualmente consideramos muito baixo nosso quadro de apoio 

em relação ao nosso porte. O trabalho desenvolvido pelo Apoio Escolar consiste em 

atender e filtrar o público que requer algum atendimento escolar como: ser 

atendimento pedagógico, reclamações, liberar alunos, etc. Eles também dão suporte 

na mecanografia, audiovisual e apoio com aos professores na entrega de provas etc. 

 

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – Iniciamos em 2022 uma estratégia de 

capacitação contínua para todos os setores da escola: Palestras para o corpo discente 



 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
 

Proposta Pedagógica do CEF 25 Página 32 
 

(segurança, educação, vocação e autovalorização), para o corpo docente 

(profissional, comunicação não-violenta e autocuidado) e demais setores 

(humanização e autovalorização). 

 

CULTURA DE PAZ – Atuamos no combate à insegurança e à violência escolar 

promovendo palestras com profissionais da Psicologia, Polícia Militar e Civil do DF, 

Projetos Sociais Musicais e outros. 

 

RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS E PROCESSO INTERVENTIVO – Nossa 

primeira ação foi aplicada uma avaliação diagnóstica para descobrirmos onde nossos 

alunos se encontravam, pedagogicamente falando, e a partir daí iniciamos a 

formulação do conteúdo curricular a ser trabalhado. Já as estratégias de 

intervenções pedagógicas, mediadas pela avaliação formativa, compõem a 

organização do trabalho pedagógico do CEF 25 no 3º Ciclo para as Aprendizagens. 

Vale destacar o protagonismo da avaliação formativa no desenvolvimento destas 

e de outras estratégias metodológicas em uma escola organizada em ciclos, onde os 

espaços e tempos convergem no sentido de promover aprendizagens, conforme os 

ritmos diferenciados dos estudantes. Adota-se a Progressão Continuada, ou seja, os 

estudantes prosseguem os estudos sem interrupções, sem lacunas e sem barreiras 

que venham dificultar o seu desenvolvimento escolar. O importante é a 

aprendizagem de todos os estudantes, o fortalecimento da avaliação formativa 

e a exclusão da avaliação classificatória. A progressão continuada é praticada por 

meio dos seguintes mecanismos: reagrupamentos de estudantes ao longo do ano 

letivo, levando em conta suas necessidades de aprendizagens, de modo que possam 

interagir com diferentes professores e colegas; avanço dos estudantes de um ano a 

outro, durante o ano letivo, se os resultados da avaliação assim o indicarem. Portanto, 

o trabalho da escola na perspectiva de progressão continuada, tem como foco as 

aprendizagens e o desenvolvimento integral do estudante, em um trabalho articulado 

e sustentado pelos Eixos Integradores (Ludicidade e Letramento) e Eixos 

Transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica (Educação para 

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

Educação para a Sustentabilidade), que favorecem uma reflexão sobre a prática 

educativa e sobre os diversos contextos socioculturais nos quais as aprendizagens 

ocorrem.       
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A MODALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA acrescenta em 

sua organização pedagógica a “EJA integrada à Educação Profissional”, cuja 

montagem do plano de ação e documentos está em curso no ano de 2022 para a 

implementação no primeiro semestre letivo de 2024 A oferta dessa modalidade em 

nossa escola é o primeiro e segundo segmento, assim, todo o planejamento 

pedagógico e curricular permitirá que o CEF 25 tenha disponível a Formação Inicial 

Continuada- FIC. A reorganização para a EJA Integrada a Educação Profissional foi 

motivada por cumprir a meta 9 do Plano Distrital de Educação-2015-2024 que versa:  

    “Constituir um sistema público de educação para os (as) trabalhadores (as) na Rede 

Pública de Ensino, que ofereça, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das 

matrículas de Educação de Jovens, Adultos e Idosos, na forma integrada à Educação 

Profissional, nas etapas de Ensino Fundamental (1º e 2º segmentos) ”,  

 

VI - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REMOTO (ATÉ O 3° 
BIMESTRE DE 2021) 

 Plataforma; 

 Criação de turmas (uma sala por turma comum); 

 Criação de e-mails; 

 Inclusão de alunos nas turmas em um dia através de planilha própria; 

 Distribuição de acessos (telefone fixo e celular, WhatsApp e busca ativa pelo 

Orientação Educacional); 

 Capacitação da Equipe quanto ao processo de postagens na plataforma: 

- Nomenclatura dos tópicos (1B-1S-AULA01-CONTEÚDO); 

- Qualidade das postagens (formatação padrão e clareza); 

- Direitos autorais (cuidados com postagens de arquivos); 

- Acompanhamento pedagógico diário das atividades dos alunos; 

- Aulas no MEET (grade horária específica); 

- Material impresso (orientação, padronização, formatação, entrega e 

devolução); 

- Teletrabalho (criação de planilha para preenchimento padronizado); 

- Capacitação presencial para professores com mais dificuldade; 

- Capacitação tecnológica via MEET para manuseio da plataforma; 
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- Capacitação para adequações pedagógicas via MEET para alunos que 

necessitarem; 

- Coordenações coletivas semanais para acompanhamento dos processos; 

 Capacitação da equipe de Coordenação Pedagógica; 

 Atendimento presencial às famílias que buscarem atendimento na Escola; 

 Disponibilização da sala de Informática para alunos que não têm acesso à 

internet ou equipamentos tecnológicos; 

 Livro didático distribuído de acordo com a solicitação dos professores. 

 

VII - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO RETORNO AO 
FORMATO PRESENCIAL (INÍCIO NO 4° BIMESTRE DE 2021) 

 Foi criada a EOTP - Equipe de Organização do Trabalho Pedagógico. Os 

membros dessa equipe são os Coordenadores Pedagógicos, Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA, Orientação Educacional – 

OE, Atendimento Educacional Especializado – AEE/ Sala de Recursos, 

Supervisão Pedagógica e Equipe Gestora; 

 Elaboração da Avaliação Diagnóstica do CEF 25; 

 Elaboração da Semana Interventiva; 

 Acolhimento de todos os alunos e observado os alunos que demonstram mais 

dificuldade de conviver no novo normal. 

 

VIII - ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

          Avaliação traduz-se na interação professor / aluno / conhecimento, no 

acompanhamento individual e coletivo, na compreensão e no reconhecimento dos 

avanços e dos limites, tendo em vista uma direção desejada expressa no 

planejamento. A avaliação, como parte do processo de ensino e aprendizagem, 

caracteriza-se por ser formativa. A avaliação qualitativa prevalece sobre a quantitativa, 

permitindo a verificação do processo de pensamento e o nível de operações mentais 

que o aluno está realizando. A avaliação oferece dados sobre a caminhada do aluno, 

permitindo informá-lo sobre seu nível de desempenho. A avaliação formativa tem por 

princípio utilizar-se da função diagnóstica para reorientar os processos de ensino e de 

aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento para a melhoria da função 

social a que se destina a escola. Nesse sentido, a avaliação deve ser ato de 
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valorização e de potencialização das aprendizagens, e não de classificação e 

exclusão. Deste modo, adotamos os três níveis da avaliação: 

 

 Avaliação para as aprendizagens que visa identificar aquilo que os estudantes 

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

pedagógicas para promover avanços (VILLAS BOAS, 2004). 

 

 Avaliação Institucional que é uma autoavaliação realizada por todos os 

envolvidos no processo educativo, tomando como referência a Proposta Pedagógica 

da escola. 

 
 Avaliação em larga escala que diz respeito aos exames e testes aplicados em 

rede por equipes externas à escola, realizada pelo próprio sistema de ensino em nível 

local ou em nível nacional.  

        O CEF 25 de Ceilândia passou a adotar os relatórios de avaliação que expressam 

a dimensão cognitiva do aluno. Nos relatórios os critérios de avaliação expressam o 

nível de operações mentais e a construção do conhecimento elaborado e a avaliação 

sócio emocional tem caráter diagnóstico, a fim de auxiliar os professores na 

organização de novas situações de ensino e aprendizagem, com a finalidade de 

auxiliar o aluno em seu desenvolvimento. O relatório começa a ser traçado quando o 

professor elabora seus objetivos para o bimestre. Durante as atividades diárias, os 

professores realizam registros que são discutidos e analisados durante o conselho de 

classe. É neste momento também que são registrados os aspectos sociais, 

comportamentais dos alunos e os procedimentos a serem adotados pela escola. O 

conselho de classe é uma oportunidade em que é possível reunir os docentes das 

diversas disciplinas com o objetivo de analisar os processos de ensino e de 

aprendizagem sob múltiplas perspectivas. Dessa forma, possibilitam aos professores 

uma interessante experiência formativa, permitindo a reavaliação da prática didática.  

        A função do conselho de classe na nossa escola, que conta, com a participação 

da equipe de direção, dos coordenadores pedagógicos e das orientadoras 

pedagógicas, além dos professores - não é julgar o comportamento dos alunos, mas 

compreender a relação que eles desenvolvem com o conhecimento e como gerenciam 

a vida escolar para, quando necessário, propor as intervenções adequadas. Juntos 

definimos os encaminhamentos que levem à melhoria da qualidade da produção dos 
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estudantes. É neste momento também que o grupo socializa práticas bem sucedidas 

que possam ser replicadas - considerando que, muitas vezes, os bons resultados na 

aprendizagem aparecem apenas após a mudança nas estratégias de ensino. Diversos 

instrumentos de avaliação de aprendizagem podem ser utilizados ao longo do período 

letivo. Esses instrumentos de avaliação permitem ao professor colher informações 

sobre a capacidade de aprendizado dos alunos, medida, em especial, pela 

competência dos mesmos para resolver problemas e instrumentalizar o conhecimento 

para a tomada de decisões. Cabe ao professor da disciplina, definir os instrumentos 

que serão utilizados para melhor acompanhar o processo de aprendizado de seus 

alunos.  

        Ainda sobre o Conselho de Classe, é importante ressaltar que devido a 

pandemia, fomos obrigados a nos adaptar a um novo formato de conselho classe, só 

que virtual, para isso, fizemos uso de uma ferramenta online chamada AHA SLIDES 

na qual o resultado do conselho era representado em formato de gráficos de fácil 

leitura e interpretação; obtivemos êxito com esta ferramenta e conseguimos abarcar 

os principais objetivos do conselho de classe, fornecendo com clareza todas as 

informações aos familiares da real situação dos estudantes, principalmente, no que 

tange a participação remota no ensino ofertado a nossa comunidade.    

 

 Observação - Através dela os educadores podem conhecer melhor os alunos, 

analisar seu desempenho nas atividades em sala de aula e compreender seus 

avanços e dificuldades. Ao mesmo tempo, os alunos poderão tomar consciência dos 

processos vividos pelo grupo. Para tanto o professor precisa elaborar objetivos claros, 

identificar contextos e momentos específicos (durante a aula, no recreio etc.), 

estabelecer formas de registros apropriados (vídeos, anotações etc.). Muito utilizada 

nas atividades de reagrupamento.  

 

 Registro - Tem como função acompanhar o processo educativo vivido por 

alunos e professores, é através dele que se torna possível realizar uma análise crítica 

e reflexiva do processo de avaliação. Contribui para que os dados significativos da 

prática de trabalho não se percam ou passem despercebidos no cotidiano escolar. 

 
 Debate - Permite nas situações de interação, trocar ideias com as pessoas, 

compreender as ideias do outro, relacioná-las e ampliar conhecimentos sobre o tema 
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ou assunto discutido. É favorável para que alunos e professores incorporem 

conhecimentos, exige que se expressem com suas próprias palavras, exemplifiquem 

e estabeleçam relações com outros conhecimentos, pois o aluno expõe à turma sua 

forma de compreender o tema em questão. 

 
 Autoavaliação - É uma atividade de reflexão fundamental na aprendizagem, 

que visa levantar o caminho percorrido pelo aluno para às suas respostas e 

resultados, as evidências de que conseguiu aprender, as evidências das dificuldades 

que ainda enfrenta e, a partir delas, o reconhecimento das superações que precisam 

ser conquistadas. 

 
 Atividade em grupo – Muito utilizado nos reagrupamentos intraclasse. É todo 

tipo de produção realizada em parceria pelos alunos, sempre orientadas pelo 

professor. Estimula os alunos à cooperação e realização de ações conjuntas, 

propiciam um espaço para compartilhar, confrontar e negociar ideias. 

 
 Participação – Trata-se de analisar o desempenho do aluno em fatos do 

cotidiano da sala de aula ou em situações planejadas. Permite que o professor 

perceba como o aluno constrói o conhecimento, já que é possível acompanhar de 

perto todos os passos desse processo. É necessário que o professor faça anotações 

no momento em que os fatos a serem considerados ocorrem. Habilita o professor a 

elaborar intervenções específicas para cada caso e sempre que julgar necessário. 

 

 Portfólio - Volume que reúne todos os trabalhos produzidos pelo aluno durante 

o período letivo. Presta-se tanto para a avaliação final como para a avaliação do 

processo de aprendizagem do aluno. Evidencia as qualidades do estudante, registra 

seus esforços, seus progressos, o nível de raciocínio lógico atingido e, portanto, seu 

desempenho na disciplina. Também ensina ao aluno a organização. 

 

 Prova dissertativa – Caracteriza-se por apresentar uma série de perguntas (ou 

problemas, ou temas, no caso da redação), que exijam capacidade de estabelecer 

relações, de resumir, analisar e julgar. Avalia a capacidade de analisar um problema 

central, abstrair fatos, formular ideias e redigi-las: permite que o aluno exponha seus 

pensamentos, mostrando habilidades organização, interpretação e expressão. 
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 Prova com consulta - Apresenta características semelhantes às provas 

dissertativas, diferenciando – se pelo fato de o aluno pode consultar livros ou 

apontamentos para responder. Se bem elaborada, pode permitir que o aluno 

demonstre não apenas o seu conhecimento sobre o conteúdo objeto da avaliação, 

mas ainda, a sua capacidade de pesquisa, de buscar a resposta correta e relevante. 

 

 Prova Objetiva - Caracteriza –se uma série de perguntas diretas para respostas 

curtas, com apenas uma solução possível ou em que o aluno tenha que avaliar 

proposições, julgando-as verdadeiras ou falsas. 

 

 Prova Oral - Situação em que os alunos, expõem individualmente seus pontos 

de vista sobre pontos do conteúdo ou resolvem problemas em contato direto com o 

professor. Bastante útil para desenvolver a oralidade e a habilidade de argumentação 

e de fácil registro por parte do professor bem como do feedback para o aluno. 

        Todo e qualquer meio necessário para o professor mensurar aprendizagens 

alcançadas pelos alunos será levado a sério com o intuito de valorizar o 

progresso intelectual e social da pessoa. Nosso lema passa a ser: “Ninguém 

fica para traz”, fazendo uma referência ao nosso de desejo de chegar à retenção 

zero ao final de cada ano letivo. 

 

IX - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

        O Currículo é um elemento flexível que extrapola os vários elementos do 

cotidiano escolar como grade curricular, disciplinas, conteúdos e conhecimento. É de 

suma importância que a escola resgate os saberes que o (a) aluno (a) traz da sua 

vida. O Currículo, sendo o objeto do conhecimento, não deve ser trabalhado de forma 

superficial e desvinculado da realidade do corpo discente. A ação pedagógica diária 

não deve ser meramente uma metodologia tradicional que entende o conhecimento 

como um produto pronto para apenas ser repassado, considerando somente a 

interação unilateral entre professor (a) e aluno (a). É preciso que o objeto do 

conhecimento considere a interação entre educador (a) e educando (a) como uma via 

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

        A proposta curricular do Centro de Ensino Fundamental 25 de Ceilândia 

organiza-se em ciclos e define todas as ações pedagógicas que devem ser 
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desenvolvidas para garantir que os (as) alunos (as) possam dar prosseguimento aos 

estudos sem interrupções: utilizando a interdisciplinaridade, trabalho com projetos, 

Educação Integral e atividades interventivas. A proposta da flexibilização curricular em 

ciclos de aprendizagem pressupõe uma permanente construção e provoca a ruptura 

e superação da organização da escola seriada numa concepção de educação 

bancária voltada para a seletividade e expulsão, sobretudo das camadas populares 

ao acesso ao conhecimento e a permanência na escola com qualidade social, ao 

direito de ser cidadão, enfim, ao direito à vida. Propomos fazer do processo ensino-

aprendizagem um processo permanente de formação humana, um processo mais 

justo, articulado e contínuo, de apreensão crítica de conhecimentos significativos e de 

valores éticos universais. 

        Tendo como base a proposta de replanejamento curricular, enviada pela SUBEB 

para o biênio pandêmico, realizamos, por meio do Google drive, o compartilhamento 

do currículo com os professores da mesma disciplina e de todos os anos finais, afim 

de, compilarem em documento único, a reformulação do currículo escolar do CEF 25, 

com a finalidade de minimizar os impactos pedagógicos sofridos e maximizar a 

correção do fluxo educacional dos nossos estudantes, dando ênfase ao que 

chamamos de “currículo essencial”.     

        Essa Proposta visa uma educação democrática com integração de padrões 

significativos de qualidade de ensino em nossas ações diárias para com nossos 

alunos (as). Os objetivos, metodologia e processo de avaliação do Projeto Norteador 

e de cada subprojeto foram definidos com a participação de toda a comunidade 

escolar. Para atingirmos nossos objetivos, ressaltamos a necessidade de 

envolvimento de todo o corpo docente/discente, dos membros que compõem o 

Conselho Escolar e demais membros da nossa comunidade. O papel dos educadores 

aqui será o de mediador das atividades, garantindo sempre os interesses explicitados 

pelos alunos e os que tenham relação com os temas abordados nos projetos. Essa 

Instituição Educacional atende - Classe Especial de TGD, Ensino Integral e Ensino 

Fundamental Anos Finais: Turmas 6º, 7º, 8º e 9º anos.  

        Em 2014, com a organização dos Ciclos de Aprendizagem, a Secretaria de 

Educação do Distrito Federal optou pela seguinte configuração no Ensino 

Fundamental Anos Finais: BLOCO I – 6° e 7° ano e BLOCO II 8º ano e 9º ano. A 

organização curricular do Ensino Fundamental emana valores da Constituição e da 

Lei de Diretrizes e Bases. O currículo da Educação Básica da Rede Pública de Ensino 
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propõe flexibilidade, descentralização de maneira que as decisões e 

responsabilidades sejam compartilhadas em todos os níveis e modalidades de ensino 

garantindo que os direitos e deveres da comunidade escolar estejam preservados.  

        Em cada etapa da Educação Básica, o currículo aponta para a aquisição de 

habilidades e competências adequadas ao nível de desenvolvimento e maturidade do 

educando, considerando ainda suas experiências e oportunidades vivenciadas na 

família, na instituição educacional e no meio social em que está inserido de acordo 

com as exigências do mundo moderno que fazem da educação o maior desafio e a 

necessidade mais premente da sociedade contemporânea. Para efetivar o 

desenvolvimento de conteúdos significativos dentro do ensino fundamental para além 

do saber fazer, deve-se adotar um referencial metodológico que dê visibilidade ao 

currículo e uma busca por uma prática pedagógica reflexiva, sendo que professores e 

alunos devem eleger o diálogo com o eixo das relações e fundamento do ato de 

educar.  

        A integração das Áreas de Conhecimento ao desenvolvimento de Temas 

Transversais adequados à realidade, como os relacionados à Educação Ambiental, 

Saúde, Sexualidade, Vida Familiar e Social, Trabalho, Ciência, Tecnologia, Cultura, 

Empreendedorismo e Serviço Voluntário de forma interdisciplinar, que oportunizam a 

constituição do saber aliado ao exercício da cidadania plena e a atualização de 

conhecimentos e valores em uma perspectiva crítica, responsável e contextualizada, 

recebem tratamento pedagógico em que se valoriza a interdisciplinaridade entre as 

áreas de reflexão e interação substituindo a acumulação de informações.  

Na parte diversificada, o currículo sugere a realização de projetos e atividades 

de interesse da comunidade local integrados à Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), no sentido de ampliar e enriquecer os conhecimentos e valores trabalhados 

em sala de aula, respeitando o contexto de cada comunidade escolar. O processo de 

ensinar-aprender, nas diversas áreas, deve se desenvolver por meio de projetos 

interdisciplinares que possibilitem uma visão globalizada e concreta de diferentes 

temas e que promovam a geração de novos conhecimentos, o fortalecimento de 

valores, ações e atitudes positivas que se intensifica na pedagogia de projetos requer 

a adoção de estratégias diferenciadas, tais como: manifestações artístico-culturais de 

naturezas diversas; pesquisas, seminários e grupos de estudo; atividades extraclasse, 

integradas ao currículo principalmente por meio de visitas e excursões para estudo do 

meio; participação em promoções, campanhas e outros eventos sócio comunitários; 
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aulas planejadas e desenvolvidas de forma participativa; utilização dos laboratórios 

de ciências e informática em atividades que busquem o conhecimento estimulem o 

interesse e a pesquisa científica. Em conformidade com a legislação, o Currículo da 

Educação Básica das instituições educacionais públicas do Distrito Federal foi 

construído de forma participativa, com base nos PCN’s e organizado de modo a 

permitir o desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos.  

        O currículo também visa possibilitar ao educando o desenvolvimento de sua 

capacidade de compreender o mundo; alargar as suas fronteiras de conhecimento; 

aprender a ser e a conviver, tornando-se um cidadão por excelência. A SEEDF vem 

adotando medidas e elaborando projetos voltados para a melhoria da qualidade no 

ensino fundamental. São ações e propostas que estão sendo postas em prática de 

modo articulado e integrado, visando à promoção, a partir da realidade e das 

potencialidades das instituições educacionais e o desenvolvimento pleno dos alunos 

da rede pública de ensino. Ensino Fundamental – Anos Finais - a organização 

curricular, nos Anos Finais do ensino fundamental, enfatiza a assimilação de 

conceitos, buscando desenvolver habilidades e competências que possibilitem aos 

alunos prosseguirem os estudos (Regimento Escolar das Instituições Educacionais da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal). 

 

X - OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

1. Objetivos  
 

Dimensão OBJETIVOS 

Gestão Pedagógica 

Proporcionar uma educação, tendo por base valores humanos 
como: afetividade, respeito, compreensão, liberdade de 
expressão, trabalho coletivo e uso das tecnologias audiovisuais 

Proporcionar ao educando a liberdade de pensamentos e ações, 
e a compreensão das suas responsabilidades e limites; 

Desenvolver a cultura de estudo (adquirir conhecimento) 

Gestão das 
aprendizagens e 

Diminuir a evasão escolar e promover a correção de alunos fora 
de fluxo. 
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dos resultados 
educacionais 

Proporcionar a maior participação dos pais junto à vida 
acadêmica dos filhos; 
Preparar os alunos para a olimpíada de Matemática e de Língua 
Portuguesa; 

Desenvolver o hábito de leitura; 

Aumentar da porcentagem de aprovações e desenvolvimento 
intelectual; 

Proporcionar o amadurecimento juvenil e prevenção da saúde ; 

Gestão de Pessoas 

Buscar a participação da comunidade; 

Proporcionar a comunidade escolar a participar das avaliações 
educacionais; 
Promover a participação da comunidade na definição das 
prioridades dos gastos dos recursos públicos. 

Gestão Financeira 

Promover a gestão financeira da escola de acordo com os 
princípios da autonomia, responsabilidade e ética; 

Melhorar e ampliar os ambientes; 

Trocar a rede elétrica. 

Gestão 
Administrativa 

Construir de um auditório capacidade mínima de 300 para 
pessoa. 

 
 
 

2. Metas (Marcar um X no ano de previsão de alcance) 
 
 

PDE     
Nº meta METAS 2020 2021 2022 2023 

1.  Aumentar o índice de aprovação (de 80% em 2019) para: 85% 90% 95% 100% 

2.  
Promover pesquisas e discussões com objetivo de detectar 

principais motivos da repetência e evasão; x x x x 

3.  Diminuir o investimento de recursos financeiros na recuperação 
do patrimônio, por meio de campanhas de conscientização; x x x x 

4.   Implantar a Escola de pais.   x x x 

5.  Redimensionar Práticas Pedagógicas com vistas aos Ciclos   x x x 

6.  Reformar os banheiros x x x x 
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7.  Pintar dos muros da Escola  x x x 

8.  Construir um auditório com capacidade de 300 pessoas  x x x 

9.  Implantar Projeto Soletrando x x x x 

10.  Pavimentar todo estacionamento  x x x 

11.  Ambientalizar as Salas de aula com imagens afins a cada 
disciplina  x x x 

12.  Criar uma Sala própria para a Educação Integral  x x x 

13.  Criar uma Sala Ateliê de Artes  x x x 

14.  Criar Sala de Lousa Digital   x x 

15.  Criar Sala de informática x x x x 

16.  Ofertar atendimento especializado de Orientação educacional x x x x 

17.  Ofertar atendimento especializado de sala de apoio   x x 

18.  Criar uma biblioteca com espaço específico para leitura   x x 

19.  Reformar quadras de esporte   x x 

20.  Instalar armários nas salas de aula   x x 

21.  Ampliar toda Cantina    x 

22.  Trocar da janelas por blindex  x x x 

23.  Criar uma Sala para a Psicóloga   x x 

24.  Fazer uma parceria com o IFB para incentivar os alunos a 
buscarem o EM profissionalizante.  x x x 

25.  
Padronizar a aplicação da Avaliação diagnóstica no início de cada 

ano para descobrir possíveis analfabetos que chegam das 
Escolas Classes.  

x x x x 
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XI - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 
 
 A avaliação da aprendizagem não pode ser separada de uma necessária 

avaliação institucional, mesmo que elas sejam de natureza diferente: enquanto esta 

diz respeito à instituição, aquela se refere mais especificamente ao rendimento escolar 

do aluno. São distintas, mas inseparáveis. O rendimento do aluno depende muito das 

condições institucionais e da Proposta Pedagógica da escola. Em ambos os casos a 

avaliação, numa perspectiva dialógica (ROMÃO, 1998), destina-se à emancipação 

das pessoas e não à sua punição, à inclusão e não à exclusão ou, como diz Cipriano 

C. Luckesi (1998:180) “à melhoria do ciclo de vida”. Por isso, o ato de avaliar é, por 

si,“um ato amoroso” (Idem, ibidem). A avaliação é um mecanismo que acompanha a 

implantação e viabiliza a correção de rumos de certo modelo de universidade ou de 

escola, de certo projeto político-pedagógico.  

 O PPP será avaliado anualmente na última reunião do Conselho Escolar e 

juntamente com convidados da comunidade escolar, registrado em ata. 
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4 - Apêndices e Planos de Ações 
 

 

 

FOTOS DE MELHORIAS PEDAGÓGICAS E ESTRUTURAIS DA ESCOLA 
 

Banheiros Masculino e feminino dos estudantes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sala da Gestão (Direção e Supervisão Pedagógica) 
 

 

 

 

 

 
 

Sala de Coordenação Pedagógica 
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Laboratório de Informática 
 
 
 

 

 

 

 

 

Laboratório de Ciências 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Ateliê de Artes Plásticas/Cênicas (Em Finalização) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sala da Educação Integral (Em Finalização) 
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Salas de aula ambientalizadas – Painel de fundo 

(Ex: Sala de Inglês, Sala de História e Sala de Geografia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hall de Entrada (Em Manutenção) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pavimentação e Jardinagem no Estacionamento (Em Finalização) 
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

Dimensão Metas Estratégias 
Avaliação 
das ações 

Responsáveis Cronograma 

Gestão 
Pedagógica 

Proporcionar uma educação, tendo por base 
valores humanos como: afetividade, respeito, 

compreensão, liberdade de expressão, trabalho 
coletivo e uso das tecnologias audiovisuais 

Projeto audiovisual Anual Supervisão Pedagógica 
Início na 

plataforma 
virtual  

Proporcionar ao educando a liberdade de 
pensamentos e ações, e a compreensão das suas 

responsabilidades e limites; 

Construção do regimento interno da 
Escola 

Anual Direção e Supervisão Criação em 2021 

Diminuir a evasão escolar 

Acompanhar mensalmente a 
presença dos alunos e entrar em 

contato com os pais e autoridades 
competentes 

Mensal 
Supervisores, coordenadores e 

equipe de orientação educacional 
Em andamento 

Avaliação formativa 
SDB (Semana Diagnóstica Bimestral) Bimestral Professores Em andamento 

SIB (Semana Interventiva Bimestral) Bimestral Professores Em andamento 

Competições esportivas Jogos Interclasse/Gincana Semestral Comunidade Escolar 2020-2023 
Desenvolver formação em canto e organização de 

Coros, Dança e Teatro com promoção de 
atividades artísticas e culturais permanentes, 

voltadas a formação humana, social e estética das 
comunidades e regionais. 

Projeto de dança e teatro Anual Professores de Educação Física e 
Artes Em andamento 

Proporcionar a maior participação dos pais junto à 
vida acadêmica dos filhos. Criar a Escola de pais Anual Direção, Supervisão e EEAA 2020-2023 

Educação Inclusiva 
Semana de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva (Lei 
nº 5.714/2016) 

Anual Coordenação e Corpo docente Em andamento 
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Gestão 
Pedagógica 

Sustentabilidade 
Semana da Conscientização do Uso 

Sustentável da Água ( Lei nº 
5.243/2013) 

Anual Coordenação e Corpo docente Em andamento 

Cidadania 
Semana de Educação para Vida ( Lei 

Federal nº 11.998/2009) Anual Coordenação e Corpo docente Em andamento 

Cumprir o calendário da SEEDF e seu projetos  pré-
estabelecidos 

Projeto Identidades, com a 
culminância no Dia da Consciência 

Negra (Lei nº 10.639/2003) 
Anual Coordenação e Corpo docente Em andamento 

Mapeamento dos estudantes em situação de 
incompatibilidade idade/ano por UE  

Relacionar os estudantes em questão 
e entrevistá-los para orientações 

estratégicas para diminuir os efeitos 
de tal situação. Ex: Encaminhamento 

para a EJA 

Anual   Coordenação Pedagógica Em andamento  

Realinhamento Interventivo para Recomposição 
das Aprendizagens  

 Avaliação Diagnóstica inicial; 
 Reforço escolar junto à 

Educação Integral; 
 Reagrupamentos intraclasse; 
 Projeto Soletrando ; 
 Projeto de Matemática. 

 Diário 
 Educação Integral, Professores, 

Supervisão e Coordenação 
Pedagógicas 

 Em andamento 

 Cultura de Paz 

Implantar na Escola a cultura de 
discussão, apresentação e vivência de 

crescimento pessoal por meio de 
experiências práticas e de origem  

externas à Escola.  

Datas 
específicas 

 Apresentação do  Grupo 
RAPensando; 

 Palestras PMDF; 
 Palestras PCDF; 
 Palestras sobre temas 

polêmicos e atuais. 
 

  

 Recomposição de Aprendizagens Extracurriculares Saídas de campo e/ou visita a/de 
Órgãos especializados   

 Datas 
específicas 

 Visita do Caminhão da 
Tecnologia (Profissões); 

 Saídas pedagógicas a 
locais diversos.  
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Gestão das 
aprendizagens 

e dos 
resultados 

educacionais 

Preparar os alunos para a olimpíada 
de Matemática 

Aulas de raciocínio 
lógico no turno 

contrário 
Anual 

Coordenação e 
Professores de 

matemática 

Em 
andamento 

Preparar os alunos para a olimpíada 
de Língua Portuguesa 

Aulas de 
construção de 
texto no turno 

contrário 

Anual 
Coordenação e 

Professores de Língua 
Portuguesa 

Em 
andamento 

Aumento da porcentagem de 
aprovações e desenvolvimento 

intelectual 

PD2 de Português Bimestral 
Professores de Língua 

Portuguesa 
Em 

andamento 

PD1 de Matemática Bimestral 
Professores de 

Matemática 
Em 

andamento 

 Eventos Festa Junina  Anual Comunidade Escolar 
Em 

andamento 
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Gestão 
Participativa 

Envolver todos os segmentos da 
comunidade escolar 

Reunião periódica 
do Conselho 

Escolar 
Quadrimestral 

Presidente do Conselho 
Escolar e Direção 

Em 
andamento 

Promover a saúde 
Curso como deixar 
de fumar (Alunos 

da EJA) 
Anual Direção e Supervisão 

Em 
andamento 

Proporcionar a comunidade escolar a 
participar das avaliações educacionais 

Reunião anual de 
avaliação 

institucional 
Anual 

Direção, Supervisão e 
Psicóloga 

Em 
andamento 

          

          

 

Gestão 
Financeira 

Promover a participação da 
comunidade na definição das 

prioridades dos gastos dos recursos 
públicos. 

Reunião periódica 
do Conselho 

Escolar 
Quadrimestral 

Presidente do 
Conselho Escolar e 

Direção 
Em andamento 

 

Promover a gestão financeira da 
escola de acordo com os princípios 
da autonomia, responsabilidade e 

ética; 

Reunião do 
conselho fiscal e 

escolar 
Quadrimestral 

Presidente do 
Conselho Escolar e 

Direção 
Em andamento 

 

 

Melhorar e ampliar os ambientes  Uso do PDAF Anual 
Direção e Conselho 

Escolar 
Em andamento 
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Gestão 
Administrativa 

Construção de um auditório 
capacidade mínima de 

300pessoas 

Busca de 
recursos junto a 
SEEDF, Governo 
do DF e Câmera 

Legislativa 

 
Direção, Supervisão e 

Conselho Escolar 
Até 2023 

Transferência da Sala de 
leitura/biblioteca 

Busca de 
recursos junto a 
SEEDF, Governo 
do DF e Câmera 

Legislativa 

  
Direção, Supervisão e 

Conselho Escolar 
Até 2023 

Construção de Cobertura nos 
Corredores 

Busca de 
recursos junto a 
SEEDF, Governo 
do DF e Câmera 

Legislativa 

  
Direção, Supervisão e 

Conselho Escolar 
Até 2023 

Construção da Sala da Psicóloga 

Busca de 
recursos junto a 
SEEDF, Governo 
do DF e Câmera 

Legislativa 

  
Direção, Supervisão e 

Conselho Escolar 
Até 2023 
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PLANO DE AÇÃO – SALA DE RECURSOS GENERALISTA 

 

CRE: Ceilândia                    -                     Unidade Escolar: CEF 25 

Professores responsáveis: Laércio                       Matrícula SEEDF:  

E-mail: srecursoscef25@gmail.com 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

 

Objetivo Geral: Refletir sobre a prática pedagógica na Sala de Recursos e o processo de inclusão de alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais – Deficientes e Transtornos Globais do Desenvolvimento - no Ensino Regular em tempos de pós-pandemia, 

complementando a formação dos alunos e fazendo com que os mesmos se integrem cada vez mais com a escola, família e comunidade 

preparando-os para terem mais autonomia, sendo pessoas atuantes e participativas no mundo em que vivemos.  

Justificativa: Criar condições necessárias para o desenvolvimento do aluno e para superação de seu próprio limite em conjunto com os 

professores regentes durante o processo de Ensino Remoto e retorno ao Ensino Presencial. A Sala de Recursos foi desenvolvida para 

cumprir o seu papel no processo inclusivo, considerando que a natureza pedagógica a ela atribuída é a de complementar o atendimento 

educacional realizado em classes regulares. As ações propostas serão integradas com as outras instâncias da escola de acordo com as 

políticas públicas na área da educação, afirmando assim o princípio constitucional que a educação é um direito de todos e dever do 

Estado.  
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Objetivos Específicos  Metas  Ações  Avaliação das 
Ações  

Cronograma  Responsáveis e/ou 
interlocutores  

Identificar as 
necessidades  

específicas de cada  
aluno com deficiência e 

TGD. 

Garantir o acesso e a 
permanência dos alunos 

com NEE no ensino 
regular e sua 

participação em todas as 
atividades desenvolvidas 

na escola de forma 
presencial e/ou remota. 

Realizar registro de 
observação do aluno nas 

atividades realizadas 
remotamente ou através 

de material impresso.   

Realizar atividade 
diagnóstica com os 

alunos.  

Escrita de registro sobre 
o acompanhamento.  

Observação da 
participação do aluno 
nos vários momentos 

oferecidos na 
plataforma de ensino.  

Bimestral  Professores do 
Ensino Regular, do 
AEE, Orientação 
Educacional e 
alunos atendidos.  

Encontro com os 
professores para 
esclarecimento 
sobre o A.E.E.  

Atender as 
necessidades dos 

professores em relação 
ao aprendizado e ao 
encaminhamento das 

atividades para os 
alunos com 

necessidades 
específicas.  

Participar do 
planejamento dos 

professores juntamente 
com a coordenação 

pedagógica.  

Registro das 
dificuldades e 

sugestões.  

Coordenações  
Coletivas;  

Conselhos de 
Classe.  

 

Professores do 
Ensino Regular, do 

AEE, Equipe 
Escolar.  
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Orientar as famílias 
acerca das  

necessidades  
pedagógicas específicas 

de seu filho.  

Promover a parceria dos 
pais com a  

escola e facilitar a 
inclusão de forma 

natural.  

 

Encontro individual de  
acordo com a 
necessidade e 

respeitando as medidas 
de seguranças previstas 
em decretos vigentes.  

Participação da 
família no 

processo de 
aprendizagem em 
tempos de ensino 

remoto.  

No decorrer do ano 
letivo  

AEE, Orientação 
Educacional e 

Equipe  
Escolar  

 
 
 
 
 

Atendimento do aluno 
no contra turno na Sala 

de Recursos 
Generalista, através do 

Google Meet e 
Whatsapp.  

Escrita de estudo de 
caso;  

Escrita dos planos de  
A..E.E;  

Conhecer o aluno;  
-Desenvolver 
atividade que 
possibilite sua 
acessibilidade.  

Propor atividades 
adaptadas.  

-Atividades que atenda o 
desenvolvimento de 

acordo com a  

habilidade do aluno;  
-Orientar o uso 

adequado do material 
adaptado.  

Registrar o 
desempenho do aluno 

na sala, no 
atendimento.  

Anual de acordo 
com o 

calendário letivo.  

Professores do AEE 
e os alunos 
atendidos.  

Confecção de material 
adequado.  

Elaborar recursos 
pedagógicos e de  

acessibilidade que  
eliminem as barreiras 
para que se tenha a  
plena participação  

dos alunos considerando 
suas necessidades.  

Adaptar, ampliar, 
confeccionar de  

acordo com a  
necessidade de cada 

aluno.  

Observar e registrar 
a participação do 

aluno na plataforma 
de ensino.  

Semanal (de acordo 
com  

o planejamento)  

Professores do AEE  
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Encontro com a 
coordenação 
pedagógica.  

Discussão sobre o 
atendimento, aquisição 
de materiais e recursos 

acessíveis.  

Avaliação e 
apresentação dos 

resultados.  

Através dos 
resultados.  

Coordenações 
Coletivas  

Professores do 
Ensino Regular, do 
AEE,  
Equipe Pedagógica.  

Colaborar na revisão  
PPPP juntamente com a 

Equipe Pedagógica.  

Institucionalizar a oferta 
do AEE; Organizar novos 
conceitos, informações  

e metodologia de 
ensinar alunos com 

NEE.  

Prever a organização do 
AEE.  

Incluir atividades para os 
alunos com 

Necessidades 
pedagógicas no PPP  

Registro (pontos 
positivos e negativos)  

Anual  AEE e Equipe 
Escolar.  

Identificar, elaborar e 
organizar recursos 
pedagógicos e de  

acessibilidade com o 
intuito de minimizar as 

dificuldades de 
aprendizagem, de 

atenção, socialização, 
emocional e de 

afetividade do aluno 
AEE no contexto 

educacional e social.  

Acompanhar e orientar 
os alunos do AEE nas 

diversas atividades 
desenvolvidas na escola.  

 

Atendimentos individuais 
e coletivos semanais.  

 

Através de 
observação e relato 

dos professores.  

Anual  AEE e professores.  
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Orientar e acompanhar 
os professores quanto à 
Adequação Curricular e 
atividades pedagógicas 
adaptativas em sala de 

aula.  

Esclarecer os 
professores dando 

informações/sugestões 
para melhor adequar os 

conteúdos as 
necessidades dos 

ANEEs. 

Realizar palestras nas 
Coordenações Coletivas 
através do Google Meet. 

Registro e relatos dos 
professores sobre a 

Adequação Curricular. 

Coordenação 
coletiva semanal. 

AEE e professores.  

Promover atividades de 
conscientização junto 

aos alunos e as famílias 
sobre a importância do 

AEE e respeito à 
diversidade.  

 

Esclarecer aos 
responsáveis dos ANEE 

e toda comunidade 
escolar sobre o 

Atendimento 
Educacional 

Especializado e respeito 
às diferenças.  

Realizar palestras, 
atendimento aos 

responsáveis dos ANEE 
e realizar atividades 
juntamente com toda 

equipe escolar sobre a 
importância do AEE e 
respeito à diversidade.  

Através da 
participação de toda 
comunidade escolar 

no processo de 
inclusão.  

Anual e 
especialmente em 

datas 
comemorativas 

sobre a Inclusão; 
Atendimento aos 
responsáveis dos 
ANEE no decorrer 

do ano.   

AEE, Orientação 
Educacional e 

Comunidade Escolar  
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PLANO DE AÇÃO 
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - Psicóloga 

 
Profissional responsável: Luciana Zaíra Diniz Pires Matrícula SEEDF: 231807-5 

 
luciana.pires@edu.se.df.gov.br 

Objetivo Geral: Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem através de intervenções avaliativas, 
preventivas e institucionais das queixas escolares, visando uma cultura de sucesso escolar. 

Justificativa:  A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem conta com profissionais especializados que, de forma integrada e 
articulada, atuam dentro da Instituição Educacional avaliando, intervindo nas queixas escolares, prestando orientações aos estudantes 
com dificuldades de aprendizagem e com necessidades educacionais especiais, bem como oferecendo assessoria à prática 
pedagógica por meio de intervenções, reflexões e acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. Além disso, oferece apoio 
às famílias, corpo docente e direção da escola, colaborando na elaboração e execução do Projeto Pedagógico. 

Objetivos Específicos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 
Cronograma 

Responsáveis e/ou 
interlocutores 

Sensibilizar as famílias para maior participação no 
processo educacional dos estudantes 

Participação das famílias 
na rotina escolar dos 

estudantes 

Escola de pais; 
reuniões temáticas 

com as famílias 

Observação 
comportamental 
com vistas aos 

temas 
trabalhados 

No decorrer 
do ano letivo 

EEAA, Orientação 
Educacional e 
Equipe Gestora 
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Contribuir com a formação continuada do corpo 
docente da Instituição Educacional 

Promover momentos de 
aprendizagem e reflexão 
a respeito de temas que 
auxiliarão o professor no 

dia a dia  

Palestras com a 
Equipe ou 

convidados sobre 
temas pertinentes à 

prática 

Participação do 
corpo docente 

No decorrer 
do ano letivo 

EEAA, AEE 

Acompanhar o processo de aprendizagem do aluno 
em diversos contextos (sala de aula, escola, família 

etc); 

alinhamento entre escola 
e família no que se refere 
ao desempenho escolar 

do estudante 

Encontros com 
professores e 

famílias quando se 
fizer necessário 

Feedback dos 
professores e 

famílias 

No decorrer 
do ano letivo 

EEAA, Orientação 
Educacional 

Realizar o mapeamento institucional 

Maior compreensão do 
contexto escolar em que o 

estudante está inserido, 
com foco nas dimensões 

pedagógica, 
administrativa, social, 
cultural, entre outras.  

Levantamento de 
informações, 
aplicação de 

questionários com 
dados quantitativos e 

qualitativos, 
observações no 
contexto escolar, 

análise de 
documentos e 

Projeto Pedagógico. 

Observação, 
reuniões 
pontuais, 

feedback nas 
reuniões 
coletivas 

No decorrer 
do ano letivo 

EEAA 
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PLANO DE AÇÃO 
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
Professores responsáveis: Aldeane de Souza, Jurema, Patrícia Miranda  

  Matrículas respectivas SEEDF: 243106-8, xxxxxxx, 242929-2  
 
  

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

Projeto Autonomia de Estudos 

Objetivo Geral: Estimular os estudantes para que sejam capazes de construir estratégias para a organização da rotina de 
estudos, bem como para a busca da autonomia de estudos. 

Justificativa: Percebemos que muitos alunos possuem dificuldades para estabelecer uma rotina de estudos. Essa estratégia 
educativa contribui significativamente para a aprendizagem dos estudantes, pois por meio da rotina de estudos os alunos são 
capazes de ter êxito nas tarefas escolares realizando pesquisas, revisando e aprofundando os conteúdos, anotando e 
esclarecendo as dúvidas. Daí a importância de se estimular estes estudantes na busca da criação da rotina e autonomia de 
estudos. 

Objetivos Específicos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 
Cronograma 

Responsáveis 
e/ou 

interlocutores 

Orientar os estudantes 
sobre a importância da 

criação da rotina de 
estudos. 

Estimular o aprendizado dos 
estudantes por meio da 

rotina de estudos. 

Palestras com os estudantes para 
orientá-los sobre a importância da 

rotina de estudos, bem como 
orientá-los a como criar a própria 

rotina de estudos. 

Por meio do 
feedback dos 
estudantes. 

No 1° bimestre foram 
realizadas palestras com 
estudantes com intuito de 

orientá-los sobre a importância 
da criação da rotina de estudos 

e como implementá-la. 

Orientação 
Educacional 
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Oferecer mecanismos para 
que os estudantes sejam 
capazes de criar a sua 

própria rotina de estudos. 

Aguçar o interesse dos 
estudantes em aprender de 

maneira autônoma. 

Realizar encontros para 
acompanhar os estudantes na 

implementação da rotina de 
estudos. 

Por meio do 
feedback dos 
professores. 

No 2° bimestre foram realizado 
o acompanhamento dos 

estudantes e intervenções caso 
necessário. 

Equipe de 
Apoio 

Acompanhar os estudantes 
com dificuldades na 

construção da rotina de 
estudos. 

  

Realizar intervenções com os 
estudantes com dificuldades na 
construção e implementação da 

rotina de estudos. 

Nos conselhos 
de classe. 

No 3° bimestre será realizado o 
acompanhamento dos 

estudantes e intervenções caso 
necessário. 

  

        

No 4° bimestre será realizado o 
acompanhamento dos 

estudantes e intervenções caso 
necessário. 
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PROJETO 
SOLETRANDO 

Professores responsáveis: Equipe CEF25    
Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

Objetivo Geral: Incentivar o manuseio da Língua Portuguesa através de uma competição de soletração de palavras referentes a um 
tema específico previamente trabalhado com os alunos (como a leitura de um determinado livro, por exemplo). Buscando também 
complementar e/ou suplementar a formação dos alunos, fazendo com que os mesmos se integrem cada vez mais com a  escola, 

preparando-os para terem mais autonomia, tornando-os pessoas atuantes e participativas no mundo em que vivem. 

Justificativa: Criar condições necessárias para o desenvolvimento do aluno e para superação de seus próprios limites. O 
Soletrando foi desenvolvido para cumprir um papel lúdico e inclusivo, considerando que a natureza pedagógica a ele atribuído é a 

de gerar maior interesse dos alunos quanto às riquezas da nossa língua natal por meio de soletração mental. 

Objetivos Específicos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 
Cronograma 

Responsáveis e/ou 
interlocutores 

Incentivar à Leitura 
Promover o hábito de 

leitura 
Empréstimo de 

livros 
2° semestre de 

2022 
Início de 2022 

Supervisão/Coordenação 
Pedagógica 

Aumentar a capacidade de Memorização 
Estimular a memória 
fotográfica através da 

leitura 
Leitura 

2° semestre de 
2022 

Durante todo 
o ano 

Supervisão/Coordenação 
Pedagógica 

Aumentar a capacidade de Separação Silábica 
Estimular a separação 

silábica através da 
leitura 

Escrita 
2° semestre de 

2022 
Durante todo 

o ano 

Supervisão/Coordenação 
Pedagógica 

Aplicação do Projeto --------- --------- --------- 
Agosto de 

2022 

Supervisão / 
Coordenação / 

Professores  
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PROJETO 
JOGOS INTERCLASSE 

Professores responsáveis: Equipe CEF25    
Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

Objetivo Geral: A realização desses jogos pretende avaliar o grau de conhecimento dos 
alunos com relação às modalidades desportivas desenvolvidas, bem como a promoção da interação 

social entre os alunos por meio de um ambiente competitivo/cooperativo.  

Justificativa: Criar condições necessárias para o desenvolvimento do aluno e para superação de seus próprios limites. Os Jogos 
Interclasse foram desenvolvidos para cumprir um papel lúdico e inclusivo, considerando que a natureza pedagógica a ele atribuído 

é a de gerar maior interesse dos alunos quanto ao mundo esportivo e competitivo, onde o domínio próprio e suas capacidades 
serão descobertas e/ou reveladas e orientadas. 

Objetivos Específicos Metas Ações Avaliação das Ações Cronograma 
Responsáveis e/ou 

interlocutores 

Ludicidade 
promover a 

integração entre os 
alunos e professores 

Trabalhos 
multidisciplinar sobre 
a cultura, economia, 

geografia, política dos 
países participantes 
da Copa do Mundo 

A critério do 
professores de acordo 

com a sua área 
disciplinar 

Terceiro bimestre 
Supervisão Pedagógica e 
equipe de Professores de 

Educação Física 

Competitividade 

Promover a 
descoberta da 

riqueza geográfica e 
cultural de outros 

países 

Realização de Jogos 
Participação direta e 

indireta 
Quarto Bimestre 

Supervisão Pedagógica e 
equipe de Professores de 
Educação Física 
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PROJETO 
ESCOLA PARA PAIS 

Professores responsáveis: Equipe CEF25    
Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

Objetivo Geral: Tratar da importância do "tripé": Escola / Aluno / Responsáveis, e consequentemente, melhorar a relação 
entre a Escola e a Comunidade escolar. 

Justificativa: Aproximar os pais/responsáveis dos alunos à rotina escolar, proporcionando assim, um acompanhamento 
sistemático e eficiente dos estudantes.  

Objetivos Específicos Metas Ações 
Avaliação das 

Ações 
Cronograma 

Responsáveis 
e/ou 

interlocutores 

Proporcionar encontros periódicos com os familiares 
dos alunos na quadra de esportes. 

Melhorar a relação 
pais/alunos 

Reunião/ palestra 
com os 

pais,princi´palmente 
dos alunos com mais 

dificuldades 

 

Quatro 
encontros ao 

longo do 
segundo 

semestre de 
2022 

 

Tratar de assuntos diversos, de interesse da escola e 
da própria comunidade. 

Melhorar a relação 
pais/escola 

    

Trazer as famílias para o convívio e conhecimento 
das rotinas escolares. 
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ROJETOS NOVOS – EM CONSTRUÇÃO 

Unidade Escolar: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 25 DE CEILANDIA 
Título do Projeto: RACIOCINIO LÓGICO MATEMATICO, DEDUTIVO, INDUTIVO E OUTROS 
Etapas: TODO ANO LETIVO Total de estudantes envolvidos:  
Áreas de conhecimento: MATEMATICA 
Professor responsável: SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 
APÓS RESULTADO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA, PERCEBEMOS A NECESSIDADE DE SE TRABALHAR UM PROJETO FOCADO EM SANAR AS 
FRAGILIDADES APRESENTADAS PELO CORPO DISCENTE. O PROJETO BUSCA OBTER DOS ALUNOS UMA MAIOR ATENÇÃO, ORGANIZAÇÃO, 
CONCENTRAÇÃO E COLOCA-LOS DIANTE DE DIVERSAS SITUAÇÕES PROBLEMA, OBJETIVANDO A TOMADA DE DECISÕES LÓGICAS E CONCRETAS ALÉM 
DE MELHORAR A CAPACIDADE DE RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO.  

PROBLEMATIZAÇÃO 
O QUE É RACIOCINIO LOGICO MATEMATICO?  O QUE É RACIOCINIO LOGICO INDUTIVO? O QUE É RACIOCINIO LOGICO DEDUTIVO? 
RACIOCINIOS DIVERSOS 

OBJETIVOS 
GERAL DESENVOLVER UMA MENTE CRIATIVA E EFICIENTE NO CORPO DISCENTE. 

 
ESPECÍFICOS 

1. IDENTIFICAR, COLABORAR, CONHECER, ANALISAR, INTERPRETAR, COMPARAR, SOLUCIONAR DIVERSAS SITUAÇÕES 
PROBLEMAS LIGADAS AO RACIOCÍNIO LÓGICO. 

CONTEÚDOS 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) Nº Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 
1 

ESTUDO, PESQUISA, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO 
DE DIVERSAS SITUAÇÕES LÓGICAS. 

GIULIANO RODRIGUES 
SANTOS 

DIVERSOS DURANTE TODO 
PERIODO ANO LETIVO 

 

AVALIAÇÃO  
(5 PONTOS AO LONGO DO ANO) PARTICIPAÇÃO, TRABALHOS, PESQUISAS, DESEMPENHO, ...] 

REFERÊNCIAS 
INTERNET, JORNAIS, REVISTAS, LIVROS,... 
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PROJETOS NOVOS – EM CONSTRUÇÃO 

Unidade Escolar: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 25 DE CEILANDIA 
Título do Projeto: GIUMETRIA 

Etapas:  Total de estudantes envolvidos:  
Áreas de conhecimento: MATEMATICA 
Professor responsável: SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 
O PROJETO BUSCA FAZER COM QUE O CORPO DISCENTE ADQUIRA O CONHECIMENTO BÁSICO DE GEOMETRIA NECESSÁRIO PARA 
INGRESSAREM NO ENSINO MÉDIO COM UMA FORMAÇÃO FUNDAMENTAL MAIS SÓLIDA; ALÉM DISSO, ESTE PROJETO OBJETIVA 
MINIMIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA PANDEMIA, NA QUAL, MUITOS CONTEÚDOS NÃO FORAM ABORBADOS DE FORMA 
EFETIVA E SIGNIFICATIVA E SANAR, O QUÃO POSSÍVEL FOR AS FRAGILIDADES APRESENTADAS NA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
1- QUAIS OS CONCEITOS INICIAIS DA GEOMETRIA? 

2- PONTOS NOTAVEIS DE UM TRIANGULO 
3- CONGRUENCIA DE TRIANGULOS 

4- QUADRILATEROS NOTAVEIS 
5- POLIGONOS CONVEXOS 

6- ANGULOS NA CIRCUNFERENCIA 
7- SEGMENTOS PROPORCIONAIS 

8- SEMELHANCA DE TRIANGULOS 
9- RELAÇOES METRICAS NO TRIANGULO RETANGULO 
10- RELAÇOES METRICAS NUM TRIANGULO QUALQUER 

11- CIRCUNFERENCIA E CIRCULO 
12- INSCRICAO E CIRCUNSCRIÇÃO DE POLIGONOS REGULARES 

13- AREAS E PERIMETROS DE FIGURAS PLANAS 
OBJETIVOS 

GERAL 
 

COMPREENDER A GEOMETRIA ESSENCIAL DE UMA FORMA SIMPLES E DINAMICA. 
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ESPECÍFICOS 

 

 
2. IDENTIFICAR, COLABORAR, CONHECER, ANALISAR, INTERPRETAR, COMPARAR, SOLUCIONAR DIVERSAS 

SITUAÇÕES PROBLEMAS LIGADAS GEOMETRIA. 
CONTEÚDOS 

MATEMÁTICA (ALGEBRA, FÓRMULAS, FIGURAS, CARCTERISTICAS PROPRIAS, DEFINICOES, ...) 
PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) Nº Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 
 

1 
ESTUDO, INTERPRETAÇÃO, 
PESQUISA, ELABORAÇÃO, 
REALIZAÇÃO E BUSCA DE 
SOLUÇOES PARA PROBLEMAS 
DIVERSOS ENVOLVENDO 
GEOMETRIA. 
 

 
 

SUPERVISÃO 
/COORDENAÇÃO 

 
 

DIVERSOS 

 
 

DURANTE TODO ANO 
LETIVO 

AVALIAÇÃO  

(10 PONTOS - PD) PARTICIPAÇÃO, TRABALHOS, PESQUISAS, DESEMPENHO, ... 

REFERÊNCIAS 

INTERNET, JORNAIS, REVISTAS, LIVROS,... 

 

 

 PROJETOS NOVOS – EM CONSTRUÇÃO 
Unidade Escolar: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 25 DE CEILANDIA 

Título do Projeto: Clube do Livro 
 
Etapas:  

 
Etapas:  

 
Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Inglês e Arte 
 
Professor responsável: ADSARA LOPES DE OLIVEIRA 

JUSTIFICATIVA 
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A habilidade de leitura é fundamental para alcançar diversas competências previstas pela BNCC. Entre elas, a 
competência dois que propõe pensamento crítico, criativo e científico. Além disso, desenvolve a competência sete, que 
indica a argumentação com base em dados, fatos e informações confiáveis.  

PROBLEMATIZAÇÃO 

Formar Leitores; Conhecer a diversidade de textos existentes e versões diferentes da mesma história; possibilitar a vivência de emoções, 
do exercício da fantasia e imaginação;  

 
OBJETIVOS 

 
GERAL 

Formar Leitores e desenvolver a linguagem oral, escrita, leitura e produção de textos, fazendo uma inter-relação de 
forma contextualizada; 

 
ESPECÍFICOS 

 

Estimular e desenvolver a criatividade, opinar sobre a leitura e materializar as letras em imagens (banners, 
desenhos, colagens...) 

 
CONTEÚDOS 

Livros paradidáticos : Meu nome é Parvana, Irmão negro; Quando o meu pai perdeu o emprego e Correndo contra o destino. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) Nº Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 
 

 

Cada ano receberá um livro de acordo 
com a sua faixa etária para lê em casa  

Jaciene  Pereira de |Alencar ( 
Biblioteca) 

Livros 
paradidáticos 

 

 Debate literário Professores de Ling. 
portuguesa 

-----  

 Confecção de cartazes e imagens  Professores de Artes e LEM  

 
 

 

AVALIAÇÃO  

Questionário do Google Forms, Confecção de murais, roda de leitura. 
 

REFERÊNCIAS 
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- VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação da aprendizagem: práticas de  

mudança. São Paulo, Libertad, 1998. 

 

- Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 1998 
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