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Escola é 

 

... o lugar que se faz amigos. 

 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos... 

Escola é sobretudo, gente 

Gente que trabalha, que estuda 

Que alegra, se conhece, se estima. 

 

O Diretor é gente, 

O coordenador é gente, 

O professor é gente, 

O aluno é gente, 

Cada funcionário é gente. 

 

E a escola será cada vez melhor 

Na medida em que cada um se comporte 

Como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados” 

Nada de conviver com as pessoas e depois, 

Descobrir que não tem amizade a ninguém. 

Nada de ser como tijolo que forma a parede, 

Indiferente, frio, só. 

 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

É também criar laços de amizade, 

É criar ambiente de camaradagem, 

É conviver, é se “amarrar nela”! 

 

Ora é lógico... 

Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer, 

Fazer amigos, educar-se, ser feliz. 

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 

 

 

 

(Paulo Freire) 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

Qual escola queremos? Essa pergunta, com certeza, faz parte do nosso dia a dia na 

comunidade escolar. Nesse sentido, o processo de construção do Projeto Politíco-Pedagógico 

(PPP) precisa ser, necessariamente, reflexivo e participativo, pois esse projeto pedagógico é o 

caminho para eleger nossos objetivos assim como estabelecer meios para atingi-los. É o 

momento em que construímos nossa missão, a formação dos estudantes e o compromisso dos 

profissionais como sujeitos do processo de ensino aprendizagem, bem como construímos nossa 

metodologia de trabalho e as formas de avaliação. Enfim, trata-se de um documento importante 

para a comunidade escolar. 

Assim, com base na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que afirma que os 

estabelecimentos de ensino têm o encargo de formular e colocar em prática suas respectivas 

propostas pedagógicas, o Centro de Ensino Fundamental 30 (CEF 30) se empenha em elaborar 

sua proposta com toda a equipe pedagógica e comunidade escolar. Isso para, juntos, firmarmos 

uma aliança a fim de desenvolver – com eficiência e qualidade social – nossa visão educativa e 

colaborar para uma sociedade justa e solidária. 

A elaboração do nosso PPP se deu coletivamente, com a participação da direção, do 

corpo docente e com base em dados colhidos junto à toda comunidade escolar; por meio de 

avaliações institucionais, assembleias gerais, reunião de pais e ampla discussão com nossos 

estudantes. 

Perseguimos, também, uma prática pedagógica que garanta a unicidade entre teoria e 

prática, evitando a subordinação de uma para com a outra, de acordo com o Currículo em 

Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). 

Nesse sentido, além de normatizar atos institucionais da escola, O PPP possibilitará 

construir cotidianamente, junto à comunidade, a promoção de uma educação de qualidade 

social e numa perspectiva de autonomia cidadã. 
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HISTÓRICO: CONDOMÍNIO PRIVÊ 
 

 

Desde 1976, a região onde hoje está situado o Condomínio Privê faz parte do projeto 

integrado de colonização de Alexandre Gusmão, ou seja, trata-se de um parcelamento rural. 

Por volta de 1983, têm-se os primeiros relatos de moradores que compraram lotes neste 

espaço. Em vista disso, o loteamento cresceu, descaracterizando-se como área rural para 

tornar-se urbana. O desenvolvimento da comunidade ocorreu de forma irregular, portanto sem 

autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Assim nasce o 

Condomínio Privê Lucena Roriz, também chamado Setor Privê. 

Por ser uma invasão, os moradores sofriam constantes ameaças de despejos pela 

administração de Ceilândia, cortes de água, dificuldade com o fornecimento de luz, falta de 

recolhimento de lixo, entre outras carências de serviços públicos. Devido a isso, os moradores 

procuraram se organizar em uma associação para buscar soluções para suas necessidades 

junto ao poder público. Como o condomínio não dispunha de escritura para a prestação de 

serviços públicos, no início a infraestrutura resultou-se de ações de improviso dos moradores: 

ruas, avenidas, postes, poços, primeiros estabelecimentos comerciais, entre outros. 

Hoje o Setor Privê, localizado às margens da BR 070, configura-se como o último bairro 

na parte norte da cidade de Ceilândia. Possui 21 Módulos (Quadras), 13 Ruas, 950 moradias, 

um posto de saúde, uma escola pública que atende a Educação infantil (crianças de 4 e 5 anos) 

e o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e comércio diversificado. A comunidade cresceu, mas as 

poucas conquistas que têm foram à base de muita luta e empenho dos moradores. Exemplo 

disso foi a construção do CEF 30. 

 

HISTÓRIA DO CEF 30 
 

 

Descrever a história do CEF 30 é relembrar a luta por educação pública do Setor Privê. 

Esta história revela ações voluntaristas da comunidade, na tentativa de garantir o estudo das 

crianças da região. 

A primeira escola infantil do Setor Privê, inaugurada no dia 25 de Setembro de 1985, 

chamou-se “Mundo dos Inocentes do Privê”. Fundada pela moradora Mirian, esta escola trouxe 

benefícios às crianças visto que a instituição educacional mais próxima ficava no Setor O. A 

distância, embora pequena, era dificultada pela travessia da BR 070, pois não havia passarela, 

a pista era de mão dupla e eram constantes os acidentes na localidade. 

Em 1997 foi construída a Escola Classe 63 (EC 63) de Ceilândia, terminada no mês de 

agosto do mesmo ano. Este foi seu primeiro ano de atividade, quando a CREC precisou fazer 
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um grande mutirão com seus profissionais não só para convencer os pais a remanejarem seus 

filhos de escolas do Setor O, mas também para matricular as crianças da comunidade que 

ainda estavam fora da escola. A equipe docente inicial foi composta de contratos temporários. 

A EC 63 foi construída às pressas, daí seu caráter provisório. A estrutura era toda de 

madeirite, da cozinha aos banheiros. Uma manifestação da comunidade provocou Cristovam 

Buarque, à época governador do Distrito Federal (DF). A reivindicação era de que o Setor Privê, 

nascido na década de 1980, tinha crianças o suficiente para pleitear uma escola. Construída, a 

vida útil da EC 63 era de três anos (1997 até 2000). Todavia, a demolição da escola somente 

ocorreu no ano de 2010. 

O trabalho na escola durante todos esses anos foi difícil: profissionais se recusavam a 

lecionar na EC 63 porque afirmavam ser distante, não havia muros, a escola era pequena e 

insegura. Com o passar dos anos e a solidificação do  Projeto Político-Pedagógico, um grupo 

de profissionais se fixou na instituição, facilitando o trabalho docente. Porém, dois problemas 

persistiam: falta de espaço e a superlotação. 

A escola não tinha pátio ou quadra e os banheiros tinham apenas dois boxes. A 

biblioteca, com o tempo, teve que deixar de existir para dar espaço a uma nova sala de aula. Os 

professores coordenavam numa sala que era dividida com a copa dos auxiliares. Em 

decorrência da falta de espaço físico, a equipe gestora da época precisou fazer um 

revezamento na coordenação dos professores para que houvesse mesa e cadeira para todos: o 

grupo reunido não cabia na sala. Para a criação da Sala de Recursos foi necessário repartir um 

depósito ao meio. Na Direção ficavam todos juntos: coordenadores, secretário, assistentes, 

diretor e vice. Não havia privacidade para reuniões administrativas. 

Nestas condições, todo trabalho ficou comprometido. A Direção tinha dificuldade em 

trazer atividades culturais para os estudantes. Atividades físicas eram praticamente 

impossíveis, pois eram realizadas na grama do lado de fora da escola. O que separava os 

estudantes da rua era apenas uma cerca deteriorada, aspecto que conferia insegurança ao 

local. As festas juninas não eram abertas à comunidade por falta de espaço. O grupo 

organizava-se para realizá-las durante a semana e apenas com os estudantes. 

Quando chovia, a água do Setor O descia e alagava a escola. Inúmeras goteiras 

apareciam em razão da idade avançada do prédio e da falta de manutenção, além da madeirite 

que mofava pela mesma razão. Em dias de calor, como as salas eram pequenas e 

superlotadas, a sensação era de estufa. Era frequente as professoras levarem os estudantes 

para se hidratar. Enfim, aspectos estruturais que atrapalhavam as atividades pedagógicas. 

Com o passar dos anos e sem nenhum sinal do governo em relação à construção da 

escola nova, muitos profissionais saíram da escola. Professores que se dispunham a ir para a 
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EC 63 eram temporários e dificilmente voltavam no ano seguinte. Foi neste período que 

professores remanescentes começaram a se manifestar. 

Nos anos de 2007 e 2008, muitos foram os protestos: na BR 070, faixas nas 

assembleias de professores, notas no jornal do sindicato, processos protocolados na 

Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (PROEDUC), panelaços pelas ruas do 

condomínio, sempre com apoio da comunidade. Os protestos ocorriam com a presença da 

imprensa, de modo que toda a SEEDF passou a conhecer o caso. Somente a EC 63 e outra 

escola do Recanto das Emas eram provisórias no Distrito Federal. 

Depois de tantos protestos, conversas de gabinete e entrevistas de jornal, no ano de 

2009, professores, pais e estudantes começaram a ver um sonho se realizar: uma visita do 

então administrador de Ceilândia trouxe a notícia de que realmente iniciava-se a construção do 

que viria a ser o CEF 30. Uma planta que projetava dois andares, com laboratórios de 

informática e artes, pátio espaçoso, quadra coberta, estacionamento e sala de reforço. Em meio 

à construção, dois embargos por razões técnicas. Um dos embargos deve-se ao fato do prédio 

estar sobre uma grande adutora, o que levou ao isolamento do lado esquerdo da entrada 

principal da escola. Nenhuma perfuração ou peso pode acontecer nesta lateral. 

O Centro de Ensino Fundamental 30 de Ceilândia foi inaugurado em julho de 2010, 

recebendo os estudantes da antiga EC 63 de Ceilândia, do CEF 15 e CEF 26 do Setor O. 

Acessibilidade e um número elevado de salas são características do CEF 30. 

O desafio da nova direção, que assumiu no mesmo mês da inauguração, foi alocar no 

mesmo estabelecimento de ensino escolas de diferentes realidades e construir um novo projeto 

para a escola. 

Passados 12 anos de avanços e desafios, a escola é um dos poucos lugares em que se 

materializa a presença do Estado no setor. De início, atendia da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental até 2015. Entretanto, pela demanda crescente e pela oferta obrigatória, a partir de 

2016 a unidade concentrou-se no atendimento do Ensino Fundamental. 

Contudo, diante da necessidade evidente e da falta de construções escolares 

específicas, o CEF voltou a atender a Educação Infantil, ainda que não tenha conseguido 

esgotar a demanda reprimida. Sendo assim, desde o começo do ano letivo de 2019, a escola 

atende Educação Infantil (Pré-escola) e todo o Ensino Fundamental, do 1ª ao 9º ano. 

Em função da pandemia do COVID-19, o CEF 30. alterou sua rotina, seguindo as 

orientações da OMS, promovendo o distanciamento social, alertando a comunidade sobre a 

importância da higiene pessoal, da utilização de máscaras e utilização de álcool em gel. No ano 

2022, as aulas presenciais iniciaram no dia 14 de fevereiro. Apesar do retorno presencial desde o 

segundo semestre de 2021, muitos colocaram resistência para retornar os filhos à escola.  
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INFRAESTRUTURA FÍSICA E MATERIAL 

 
 

Quanto à estrutura física, o CEF 30 não se modificou substancialmente em relação à 

data de sua inauguração. 

Em 2018, duas ações modificaram o ambiente geral da escola: a pintura de toda a escola 

entre os meses de março e agosto e a aquisição de mesas e bancos para as refeições, visto 

que anteriormente os estudantes não tinham um espaço adequado para tanto. 

Em 2019, a entrada principal da escola foi reestruturada, com a retirada dos bancos de 

cimento, a pavimentação do espaço ao lado da quadra, a construção de um pequeno palco e o 

plantio de mudas. Em 2020 foi construído um parque, ao ar livre, para atender prioritariamente 

os alunos da Educação Infantil.  
Hoje, o CEF possui as seguintes instalações: 

• 20 salas de aula de ensino regular; sendo 04 destinadas exclusivamente à Educação 
Infantil. 

• 01 sala reduzida, usada para as classes especiais 

• 01 sala, utilizada de SOE 

• 01 laboratório de informática 

• 01 laboratório de artes 

• 01 laboratório de ciências, com microscópios 

• 01 biblioteca 

• 01 sala de vídeo 

• 01 quadra poliesportiva coberta 

• 01 parquinho, descoberto, para uso da Educação Infantil 

• 06 banheiros de uso dos estudantes do Ensino Fundamental, sendo 02 adaptados para 

necessidades especiais 

• 02 banheiros de uso dos estudantes da Educação Infantil 

• 04 banheiros de uso dos funcionários 

• 01 sala de professores 

• 01 sala de coordenação 

• 01 direção 

• 01 secretaria 

• 01 sala de apoio administrativo 

• 01 sala do SOE 

• 01 cantina 

• 01 copa 

• 02 depósitos 
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• 01 almoxarifado 

• 01 reprografia 

• 01 guarita 

• 01 sala de prestadores de serviço 

 

De modo geral, a escola possui materiais de apoio pedagógico, tais como: mapas, jogos, 

globo, recursos de laboratório de ciências e de arte. 

Também tem materiais esportivos para Recreação e Educação Física: bolas de todas as 

modalidades, redes, bandeiras, arcos, cordas, bastões, jogos de tabuleiro, pebolim, mesa de 

ping pong, apitos, bomba, cordas, entre outros. 

A biblioteca abriga um bom acervo, adequado ao público discente atendido.  

Em termos de recursos audiovisuais e/ou tecnológicos, a escola possui um bom quadro de 

equipamentos, que inclui: 

 
 

RECURSOS AUDIOVISUAIS E/OU TECNOLÓGICOS 

Computador 12 

Impressora 05 

Roteador Wi fi 02 

Projetor 06 

Tela de Projeção com cavalete 01 

Notebook 01 

Caixas de Som 08 

Microfones 09 

Sons portáteis 02 

Home Theater 01 

Duplicadores 02 

Quadro digital 01 
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SITUAÇÃO DE OFERTA E ATENDIMENTO 

 
 

A escola atende somente no diurno em 2 turnos. No turno matutino, a escola atende a 

quatro turmas da Educação Infantil, quatorze turmas dos Anos Finais e uma classe especial. 

No vespertino, são atendidos quatorze turmas dos Anos Iniciais, estudantes 

matriculados do 6o ao 9o ano, uma classe especial; e mais três turmas da Educação Infantil. 

Totalizando, temos 837  alunos. 

A seguir, os quadros que apresentam os números de turmas e estudantes da escola: 
 
Quantitativo de turmas e estudantes do Matutino 
 

Segmento Ano Nº de turmas Estudantes 

Ed. Infantil – 1º Ciclo 1º período (4 anos) 3 61 

Ed. Infantil – 1º Ciclo 2º período (5 anos) 1 20 

Anos iniciais - 2º Ciclo Classe especial 1 1 

Anos Finais – 3º Ciclo 6 º e 7º anos – Bloco 1 7 182 

Anos Finais – 3º Ciclo 8 º e 9º anos – Bloco 2 7 165 

Total  19 429 

Fonte: Documentos da Secretaria Escolar do CEF 30, 2022. 

 
Quantitativo de turmas e estudantes do Vespertino 
 

Segmento Ano Nº de turmas Estudantes 

Ed. Infantil – 1º Ciclo 2º período (5 anos) 3 48 

Anos iniciais - 2º Ciclo Classe especial 1 1 

Anos iniciais - 2º Ciclo 1º, 2º e 3º anos – Bloco 1 10 233 

Anos iniciais - 2º Ciclo 4º e 5º anos – Bloco 2 7 126 

Total  21 408 

Fonte: Documentos da Secretaria Escolar do CEF 30, 2022. 

 

Quantitativo total de turmas e estudantes– CEF 30 

 

Turnos Turmas Estudantes 

Matutino 19 429 

Vespertino 21 408 

Total 39 837 

Fonte: I-educar 2022. 

 
 

Temos, portanto, um equilíbrio no atendimento dos segmentos do Ensino Fundamental. 

Ou seja, a escola consegue atender a todos que a procurem nessa etapa da Educação Básica. 

Mostra-se necessário, entretanto, um aumento de vagas para a Educação Infantil, tanto na pré- 

escola quanto na creche o que demandaria, provavelmente, a construção de equipamento 

próprio e adequado à faixa etária de zero a cinco anos de idade. 

Como todas as escolas da rede pública, atendemos a modalidade da Educação Especial, 
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com estudantes inclusos tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental para alunos 

que tenham diagnóstico de Deficiência. Os estudantes estão em CCI (Classes Comuns 

Inclusivas), com redução prevista na Estratégia de Matrícula. 

Também atendemos estudantes com TFE (Transtornos Funcionais Específicos), também 

em CCIs. São acompanhados por profissionais da EEAA (Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem). Alunos com TFE não são considerados da Educação Especial, mas podem 

estar no âmbito daqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem ou de adaptação 

escolar. 

Ambos, estudantes com TFE e/ou com Deficiência, devem ser acompanhados em função 

de, quase sempre, serem ANEE (Alunos com Necessidades Educativas Especiais). 

 

Estudantes por deficiências  

 

Total Deficiência 

3 Baixa visão 

1 DF/ANE: Deficiência Física com Alta Necessidade Educacional Especial 

3 DF/BNE: Deficiência Física com Baixa Necessidade Educacional Especial 

9 DI: Deficiência Intelectual 

1 DMU:Deficiencia Multipla 

1 DV/Visão Monocular 

1 Outros 

2 Síndrome de Down-DI 

1 TFE/Dislexia 

5 TFE/DPA(C) 

11 TFE/TDAH 

2 TFE/Transtorno Opositor Desafiador 

8 TGD/Autismo 

48 TOTAL 
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QUADRO FUNCIONAL 

 
 

Hoje, no CEF 30 trabalham 84 profissionais, divididos nas seguintes funções: 
 

• 01 na Direção 
 

• 02 na Vice-Direção 
 

• 01 na Supervisão Pedagógica 
 
• 01 na Supervisão Administrativa 

 
• 01 na Coordenação dos Anos Finais 

 
• 01 na Coordenação da Educação Infantil  

 
• 01 na Coordenação dos Anos Iniciais 

 

• 01 na Orientação Educacional 
 

• 32 na Carreira Magistério, Professores Concursados 
 

• 22 na Carreira Magistério, Professores de Contrato Temporário 
 

• 05 na Carreira Assistência 
 

• 06 no apoio - ESV Educadores Sociais Voluntários 
 

• 16 na cozinha, conservação e vigilância - Funcionários Terceirizados 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
 

Nossa comunidade discente é bastante diversa em relação aos aspectos étnicos, 

culturais religiosos, origens familiares. Já do ponto de vista do sexo, o número de matrículas 

indicado no Censo Escolar 2021 mostra um quantitativo bem equilibrado, sendo à época 411 

estudantes homens e 387 mulheres. 

Para além dos dados estatísticos, com o objetivo de conhecer e analisar as 

características sociais, econômicas e culturais da Comunidade Escolar, foi realizado um 

levantamento de caráter qualitativo, a fim de conhecer estudantes e familiares. 

O levantamento constante neste PPP 2022 foi retirado do Projeto de 2021. Os 

estudantes e as famílias receberam o questionário impresso, entregue durante a aula. Os 

profissionais da educação responderam a seus respectivos questionários em formato digital. 

Nesse sentido, o instrumento destinado às famílias teve por objetivo conhecer a 

realidade social e econômica dos pais e responsáveis de nossos estudantes, a fim de que, com 

este perfil estabelecido, seja possível construir ações que promovam e consolidem o papel de 

cada sujeito no processo educativo. 

           Os dados iniciais indicam que 74% das famílias são compostas por 3 a 5 membros e 

que 81% de nossos educandos residem com os pais. Cabe salientar que não foi feita uma 

diferenciação entre morar com o pai e a mãe em uma mesma casa ou com apenas um deles. 

Um dado importante que consta no questionário é a indicação do responsável, quando este 

não é um dos progenitores. Esses dados podem ser melhor visualizados nos Gráficos a seguir: 

 

Gráfico 1 – Número de membros da famíla 
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Gráfico 2 -  O estudante reside com os pais? 
 

 

Ainda pautados nos índices de vulnerabilidade social da região, se buscou conhecer 

qual era a renda mensal da família, qual era o principal provedor e se eram assistidos por algum 

programa governamental de transferência de renda. Verificou-se que o principal provedor é o 

pai, a mãe ou os dois, com uma renda variável entre 1 a 3 salários mínimos, cujas ocupações, 

em sua maioria, são ligadas ao setor de prestação de serviços. Esses dados refletem e 

corroboram ao ainda baixo índice de escolaridade, conforme demonstram os gráficos abaixo: 

 

 

Gráfico 3 – Nível de escolaridade de pais ou responsáveis dos estudantes 

 

Esses índices demonstram como o Condomínio Privê ainda se caracteriza como 

território de vulnerabilidade social, necessitando de apoio governamental para seu 

desenvolvimento. Contudo, apenas 40% das famílias entrevistadas recebem benefícios sociais, 

que contribuem para uma maior transferência de renda. 

Como salientado acima, coube aos estudantes, a partir do 4o ano, responder ao 
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questionário específico à sua categoria na comunidade escolar. As perguntas exigiam respostas 

objetivas e subjetivas e buscam oferecer um panorama de quem são realmente os estudantes 

do CEF 30, quais suas características, seus gostos e sua opinião sobre o processo educativo e 

sobre a escola. 

Na primeira questão, perguntou-se se os estudantes gostam da escola. Obteve-se que 

48% gostam da escola, 45% gostam mais ou menos, e apenas 7% não gostam da instituição. 

Importante tema de discussão, as respostas revelaram uma parcial identificação dos estudantes 

com a escola, o que acaba por impactar o trabalho pedagógico. 

Outro importante índice revelado na pesquisa foi o grande número de estudantes que 

foram retidos em algum ano do Ensino Fundamental, conforme demonstra o gráfico a seguir: 

 
 

Gráfico 4 – Já reprovou? 

 
 

 
Consta que um pouco menos que a metade (47%) dos estudantes do 4

o
 ao 9

o
 ano já 

reprovaram em algum ano. Tal índice é extremamente importante e preocupante, pois 

demonstra a necessidade de um trabalho mais efetivo de toda a comunidade escolar a fim de 

identificar e possibilitar alternativas para a retenção escolar e contribuir para a regulação 

idade/ano dos estudantes do CEF 30.  

É importante salientar que mesmo em meio a pandemia de Covid-19 no ano letivo de 

2020, o CEF 30 teve uma faixa de reprovação/evasão, bastante baixa. 

Como parte da opinião dos estudantes sobre o CEF 30, em especial o processo de 

ensino-aprendizagem, averiguou-se que mais da metade dos entrevistados se dedicam nas 

tarefas escolares, fazendo suas atividades em casa. Ainda nesse aspecto, a maioria dos 

estudantes afirma que a disciplina mais difícil é matemática, conforme demonstram os gráficos 

a seguir: 
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Gráfico 5– As minhas tarefas e trabalhos para casa... 

 
 

 
Gráfico 6 – A matéria que acho mais difícil... 

 

 
 

Buscou-se ainda, por meio do questionário, saber do estudante sua opinião acerca de 

sua sala de aula e, a partir dessa resposta, inquiri-lo sobre seu comportamento, favorável ou 

não, a um ambiente propício ao ensino-aprendizagem. Nesse sentido, 59% dos estudantes 

acham sua sala “bagunceira” e “barulhenta”, e responsabilizam-se por isso, conforme indicam 

as respostas subjetivas à questão: “O que faço nas aulas que prejudica a aprendizagem da 

turma”, conforme alguns exemplos reproduzidos a seguir: 

 
Tabela 5 – O que faço nas aulas que prejudica a aprendizagem da turma? 

 
Bagunça e pego coisas dos colegas. 

Sou barulhento. 

Muita conversa. 

Xingo e bato se mexerem comigo. 

Desobediência, conversas, brincadeiras e bagunças fora de hora. 

Levanto, converso e não presto atenção. 

Às vezes converso. 

Brincadeiras na hora da explicação. 

Professor chato. 
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A bagunça é muito grande. 

Converso, fico em pé, falo alto, jogo bolinha de papel. 

Não realizo as tarefas. 

Bagunço, mexo no celular, caminho e converso. 

Converso muito e fico no celular. 

Taco bolinhas. 

As pessoas xingam e fazem bullying. 

Converso demais, grito e ouço funk no celular. 

Bagunço, bato nos outros colegas. 

 

Percebe-se, portanto, que há o reconhecimento dos estudantes de seu papel no 

processo de ensino-aprendizagem, ao reconhecerem que sua sala de aula é reflexo imediato de 

suas ações, onde o professor não possui o domínio ou o controle exclusivo. Nesse sentido, 

buscou-se saber quais propostas os estudantes defendem para melhorarem sua participação 

nas aulas e seu desempenho nas disciplinas. As principais respostas foram: 

Tabela 6 – O que eu tenho feito para melhorar a minha participação nas aulas e o meu rendimento nas 

disciplinas? 

Tenho parado de conversar. 

Não sei. 

Ficar quieto e fazer todos os deveres. 

Comportando-me. 

Não xingar e não brigar. 

Prestar mais atenção nas aulas e ficar quieto. 

Tenho tentado tirar boas notas. 

Melhorar as notas. 

Estudar, prestar atenção e não desrespeitar o professor. 

Ficar em silêncio, participar das aulas, fazer dever de casa e respeitar meu colega. 

Fazendo perguntas para a professora. 

Conversar menos. 

Me empenhar nos estudos. 

Prestando mais atenção nas aulas. 

Não matar aula. 

Respeitar os professores. 

Respeitar o professor, não conversar e prestar atenção na explicação do professor. 

Estudar e fazer as atividades. 

Não falto e nunca fiquei sem fazer prova. 

Ficar quieto e não perturbar ninguém. 

Prestar atenção nas aulas, não jogar lanche nos colegas. 
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As respostas demonstraram como os estudantes reconhecem a necessidade de 

assumirem uma postura adequada ao ambiente escolar. Porém, o confronto das questões do 

Questionário aplicado explicita que não basta saber como o processo de ensino-aprendizagem 

precisa ser feito; é preciso fazê-lo, ou seja, nossos estudantes reconhecem seu papel nesse 

processo, contudo aparenta não saberem como ou por que precisam mudar de atitude, para 

assim contribuir, como sujeito central, da atividade educativa. 

Diante dos resultados apresentados, que buscam caracterizar os profissionais que 

atuam no CEF 30, a família e os estudantes atendidos, cabe à escola, portanto, refletir sobre 

esses dados a fim de contribuir, como instituição representante do Estado, uma maior 

conscientização dos direitos e deveres de todos os sujeitos da comunidade, bem como auxiliá- 

la na busca pelo seu desenvolvimento social e econômico, por meio da promoção de uma 

educação com qualidade. 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO ESCOLAR 

A seguir, apresentamos dados referentes à aprovação e reprovação  de 2018  a 2021 e 

o dados do IDEB de 2015 a 2019: 

Indicadores Internos 
 

ANO Nº DE ALUNOS APROVADOS % REPROVADOS     % 

2018 801 706 88,14% 95 11,86% 

2019 873 774 88,66% 99 11,34% 

2020 875 873 99,77% 2 0,23% 

2021 880 795 90,35% 85 9,65% 

       Fonte: Documentos da Secretaria Escolar do CEF 30, 2022. 

 Indicadores Externos/ IDEB 

 

5º ANO 

ANO 
 

IDEB OBSERVADO ANO 
 

METAS 

2015 4.7 2015 5.4 

2017 5.2 2017 5.7 

2019 5.6 2019 5.9 

                                                       Fonte: Inep, 2022 

 9º ANO 

ANO 
 

IDEB OBSERVADO ANO 
 

METAS 

2015 3.2 2015 3.4 

2017 4.0 2017 3.6 

2019 * 2019 3.9 

                                                        Fonte: Inep,2022 

* Número de participantes no SAEB insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 



 

21 
 

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
 

De acordo com Algebaile (2009), a escola pública brasileira é o resultado de uma 

complexa fusão de pontos essenciais e antagônicos, ou seja, uma escola pública que se 

expande para menos. Uma escola que amplia e universaliza o acesso ao Ensino Fundamental, 

mas que se esvazia de sua especificidade e como direito social ao conhecimento e à cultura. 

Ainda segundo Algebaile (2009), antes de ser feita qualquer análise sobre o papel da 

escola pública brasileira é necessário que se tenha claro que as funções da escola pública 

nacional são atreladas aos objetivos político-econômicos do Estado. Por esta razão, as 

peculiaridades da escola brasileira não podem e não devem ser dissociadas de um todo que 

interfere diretamente na formação social do país. 

Nesse sentido, para estabelecer essa discussão é necessário reconhecer que o índice 

de vulnerabilidade social de Ceilândia é de 55,1%, considerado alto em comparação às outras 

regiões administrativas do Distrito Federal. Não há índices oficiais específicos do Condomínio 

Privê. 

Assim, a escola pública periférica, como se caracteriza o CEF 30, é um projeto de 

educação que tem por fim emancipar e eliminar a seletividade. Objetivamos que o cidadão aqui 

formado tenha uma consciência que não seja conformista à sociedade desigual que a originou. 

Para tanto, é necessária uma formação político-cidadã desde a educação infantil aos Anos 

Finais do Ensino Fundamental. 

 
Daí a necessidade, em termos emancipatórios, de semiformação da sociedade, em que ela 

necessariamente se converteu. A determinação política da educação decorre exatamente da 

necessidade de formação de sujeitos emancipados, livres da condição de alienação e 

enclausuramento social. (GOMES, 2010, p. 45). 

 

 
Não estamos somente a sonhar com termos utópicos de libertação socioeconômica de 

uma comunidade excluída de diversos serviços públicos, mas também de oportunizar, como 

instituição pública, o que lhes é negado a todo o momento: compreensão das forças que 

determinam a sociedade. 

Compreender essas forças é possibilitar uma ação crítica na sociedade. É construir, 

coletivamente, uma consciência política cidadã que possibilite, junto a uma formação ampla dos 

conhecimentos acumulados historicamente, a concretização igualitária das benesses de nosso 

Estado de Direito, ou seja, contribuir para uma distribuição de renda mais justa e para romper 

com as determinações sociais impostas à população de baixa renda. 

É preciso compreendermos que dar oportunidade às crianças e jovens da periferia não 

é apenas fornecer-lhes oportunidade de formação na educação básica. Com isso, vê-se que 
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“não pode haver uma solução efetiva para a autoalienação efetiva do trabalho sem que se 

promova, conscienciosamente, a universalização conjunta do trabalho e da educação” 

(MÉSZÀROS, 2008, p. 67). Por este motivo, a formação escolar que pretendemos não concebe 

nem a desvinculação, nem a simples relação entre educação e trabalho. Não se trata de uma 

ingênua crítica a iniciativas como o Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego 

(PRONATEC), uma vez que o consideramos louvável em suas intenções. 

O que fundamenta nossa visão de educação integrada é criar condições para que 

nossos estudantes da periferia tenham oportunidade para escolher destino diferente do curso 

técnico ou de ser trabalhador braçal. Nossos estudantes podem ser cientistas, engenheiros, 

artistas, pesquisadores etc. Isso somente se dará quando lhes for dada uma oportunidade que 

não for desumana ou desigual. Eis nossa missão. 

 

MISSÃO 

 
 

          Possibilitar uma educação de qualidade, levando os estudantes a construir sua história 

com responsabilidade, dignidade e autonomia, contribuindo para uma sociedade mais justa, 

fraterna e solidária. 

 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 
 

Um dos princípios fundamentais que permeiam a construção desse documento é o 

estabelecimento de uma relação, dialética nela mesma, entre teoria e prática. É a partir dessa 

mesma relação que se buscou formalizar nossos princípios orientadores da prática pedagógica, 

entendida em uma amplitude que abrange o cotidiano da sala de aula (o processo de ensino e 

aprendizagem), bem como a vivência pedagógica que ocorre em toda a instituição, como nas 

atividades fora de sala (intervalos, passeios, convivência). Diante desse aspecto, tendo por 

base os pressupostos de constituição do Currículo em Movimento da Educação Básica, seguem 

listados os princípios que orientam a prática pedagógica do CEF 30: 

• Conceber a educação de forma comprometida com a formação integral do 

educando, promovendo educação com qualidade social. 

• Assumir os preceitos da LDB que estabelece que “a educação, dever da família e 

do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

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

sua qualificação para o trabalho”. 
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• Reconhecer nosso estudante como cidadão pleno, como aquele que consegue 

exercer, de forma integral, os direitos inerentes à sua condição, pautando suas ações de forma 

ética. 

• Compreender a necessidade de oportunizar ao estudante ser autor de sua  

história, sujeito de direitos e deveres para que assuma uma postura responsável, ética, 

autônoma e solidária. 

• Fomentar o desejo e curiosidade de aprender, manifestando atitude sociável de 

respeito aos outros. 

• Promover ambiente de trabalho que propicie ao professor efetivar sua ação 

educativa, tornando-se também sujeito desse processo. 

• Combater o analfabetismo, o abandono, a retenção, a evasão escolar e a 

distorção idade-série. 

• Promover o acesso às tecnologias da informação e comunicação como 

instrumentos de mediação da construção da aprendizagem. 

• Despertar para outras dimensões, entre elas a ética, a artística, a física, a estética 

e suas inter-relações com a construção social, mental, ambiental e integral do desenvolvimento 

humano. 

• Integrar a escola e sua comunidade. 

 
Trata-se, portanto, de princípios baseados em documentos oficiais, que refletem a luta 

por um Estado democrático, no qual a educação se impõe como instância promotora de 

cidadãos. Logo, estes princípios fundamentam a prática pedagógica diária no CEF 30. 

 
OBJETIVO GERAL 

         Promover aprendizagens que possibilitem aos estudantes desenvolver o domínio da 

leitura, escrita, cálculo e outras competências interdisciplinares, assim como a formação de 

valores e atitudes éticas, críticas e reflexivas, de forma a contribuir com o crescimento dos 

estudantes e da sociedade. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Oportunizar ações que visem uma convivência pacífica e a garantia dos direitos de 

crianças e adolescentes e ao respeito às diversidades. 

• Elaborar atividades e projetos educativos abrangendo os temas que emergem da 

comunidade escolar – famílias, estudantes, profissionais- que favoreçam a inclusão do indivíduo 

e fomentem a diversidade cultural local e global. 

• Oportunizar a vivência e a formação cultural e esportiva dos estudantes por meio 

da participação nas diversas modalidades esportivas, nas aulas de educação física, recreação, 
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danças e atividades afins, por meio de projetos dos docentes e parcerias com a comunidade. 

• Assegurar a todos a melhoria do processo ensino-aprendizagem e consequente 

elevação das taxas de promoção, de forma a superar a cultura do fracasso escolar e 

possibilitando mais qualidade à aprendizagem. 

• Assegurar aos alunos com necessidades educacionais especiais, com Deficiência 

e/ou com TFE (Transtornos Funcionais Específicos) os direitos previstos em lei, tais como: 

atenção diferenciada em sala de aula, adequação curricular, projeto interventivo e os diferentes 

atendimentos oferecidos pela SEEDF. 

• Incentivar a comunidade para participar das decisões que norteiam o Projeto 

Político- Pedagógico da escola. 

• Implantar e aperfeiçoar o processo do planejamento, em uma perspectiva 

participativa, consciente e crítico. 

• Promover uma relação família-escola de corresponsabilidade na formação do 

indivíduo . 

• Estabelecer possibilidades para o educador refletir constantemente sua prática 

pedagógica, promovendo e estimulando sua formação continuada e construindo continuamente 

um ambiente propício ao seu bem estar profissional. 

• Melhorar os índices de avaliação da aprendizagem aferidos em larga escala e/ou 

externamente, tanto aqueles elaborados em nível federal quanto em nível distrital; 

• Garantir a aplicação do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF, 

proporcionando um ensino público de melhor qualidade. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
 

Conforme está proposto em nossa missão e objetivos, esperamos desenvolver em cada 

discente a concepção plena de cidadania, com intuito de, já sendo cidadão, tornar-se ainda 

mais consciente de seu papel na sociedade. Sendo assim, almejamos despertar em cada 

indivíduo a capacidade crítico-reflexiva necessária para que se possa compreender o contexto 

social ao qual se está inserido e, a partir de tal análise, criar ações de transformação social, 

quando necessário. 

Queremos homens e mulheres que saibam viver em harmonia com a coletividade e 

com o meio ambiente. Queremos desenvolver pessoas que sejam capazes de respeitar as 

diferenças e que consigam enxergar o outro, independentemente de credo, cor, orientação 

sexual, situação econômica e convicções políticas, como um cidadão integrante da sociedade a 

qual os alunos fazem parte. Portanto, desejamos formar pessoas tolerantes e 

consequentemente esperamos que elas possam construir uma sociedade pautada na ética, 

liberdade, respeito e dignidade, ou seja, uma sociedade cooperativa e solidária. 

Desejamos uma escola que permita o desenvolvimento da autonomia, criatividade, 

cooperação, consciência política e social de seus estudantes. Uma escola que (re) conheça e 

valorize as experiências e saberes que cada discente possui. Conforme observou Dewey 

(1976), o uso das experiências anteriores pode ser utilizada para transformar as experiências 

posteriores destes alunos, além de proporcionar a eles a compreensão e significação do objeto 

a ser estudado. 

Queremos uma escola onde cada estudante seja visto como um indivíduo que possui 

anseios, sonhos, necessidades, opiniões. Desejamos uma escola em que a heterogeneidade e 

a multiculturalidade não constituam como um problema, mas sim um cenário rico e diversificado 

que deve ser explorado ao máximo. 

As relações entre professor e estudante devem ser firmadas por um contrato de 

convivência construído e firmado por ambas as partes. Deste modo, durante a execução deste 

contrato, tanto professores quanto estudantes ficam cientes de suas responsabilidades e, de 

maneira clara, objetiva e democrática tomam conhecimento de seus objetivos. É importante 

nesse relacionamento entre estudante e professor as partes terem ciência de seus direitos e 

deveres para que possam vivenciar a partilha própria do processo de ensino-aprendizagem. 

O professor deve atuar como mediador entre seus estudantes e o objeto de 

conhecimento, criando assim um ambiente favorável à interação entre eles. Portanto, caberá ao 

professor realizar as intervenções necessárias para potencializar o desenvolvimento dos seus 

estudantes. Rego (1995) aponta que o educando é sujeito ativo do seu processo de 

aprendizagem, sendo capaz de interiorizar o conhecimento, desde que haja interação com seus 



 

26 
 

pares a partir da intervenção de um adulto, no caso um professor. 

Assim, a teoria histórico cultural concebe o processo do desenvolvimento das 

qualidades humanas como de caráter educacional, o que nos remete a uma reflexão a respeito 

da educação, de um modo geral, e da prática pedagógica, em especial. Essa compreensão de 

ser humano e de seu desenvolvimento vai condicionar todo o entendimento da questão 

educacional e pautar a construção deste documento. 

A teoria de Vygotsky, um dos postulantes da Psicologia Histórico Cultural, cujo 

pressuposto é de que o ser humano tem uma constituição de natureza social, advoga que o 

indivíduo nasce com a potencialidade de aprender em interação com o outro, de desenvolver 

sua inteligência (por meio da linguagem oral, da atenção, da memória, do pensamento, do 

controle da própria conduta, da linguagem escrita) e sua personalidade (por meio da 

autoestima, dos valores morais, éticos e da afetividade). Na presença de condições adequadas 

de vida e de educação, o indivíduo desenvolve intensamente diferentes atividades práticas, 

intelectuais e artísticas e iniciam a formação de ideias, sentimentos, hábitos morais e traços de 

personalidade (MELLO, 2004). 

Vygotsky dirige atenção especial à educação por considerar que ela possibilita 

desenvolver modalidades de pensamento bastante específicas, possuindo um papel diferente e 

insubstituível, na apropriação pelo sujeito da experiência culturalmente acumulada (MOREIRA, 

1995). Por esta razão a educação representa o elemento imprescindível para a realização plena 

do desenvolvimento psíquico dos indivíduos, uma vez que promove um modo mais sofisticado 

de analisar e generalizar os elementos da realidade: o pensamento conceitual. Acreditava 

Vygotsky que o universo da educação escolar torna acessível ao sujeito o conhecimento 

formalmente organizado e que o desafia a entender as bases dos sistemas de concepções 

científicas e a tomar consciência de seus próprios processos mentais. 

Ao interagir com esses conhecimentos, o ser humano se transforma: aprende a ler e a 

escrever, obter o domínio de formas complexas de cálculos, construir significados a partir das 

informações, ampliar seus conhecimentos, lidar com conceitos científicos relacionados. São 

atividades extremamente importantes e complexas, que possibilitam novas formas de 

pensamento, de inserção e atuação em seu meio. Isto quer dizer que as atividades 

desenvolvidas e os conceitos aprendidos na educação escolar – que Vygotsky chama de 

científico – introduzem novos modos de operação intelectual: abstrações e generalizações mais 

amplas acerca da realidade que, por sua vez, transformam os modos de utilização da 

linguagem. Como consequência, na medida em que o sujeito expande seus conhecimentos, 

modifica sua relação cognitiva com o mundo (REGO, 1995, p.104). 

Para Vygotsky, o desenvolvimento da inteligência e da personalidade é resultado de 

variadas aprendizagens. As características inatas são condição essencial para o 
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desenvolvimento, mas não suficientes. Em outras palavras, na ausência da relação com a 

cultura, o desenvolvimento humano não ocorrerá. O desenvolvimento não antecede a 

aprendizagem, pelo contrário, é a aprendizagem que antecede, possibilita e impulsiona o 

desenvolvimento (MELLO, 2004). 

Nesta perspectiva, pauta-se a maior missão da escola: possibilitar/acrescentar essa 

cultura de aprendizagem contribuindo para o desenvolvimento da potencialidade de aprender 

aptidões e de desenvolver a inteligência e a personalidade dos estudantes. 

Desta forma, aquilo que será proposto aos nossos estudantes é essencial e deve ser 

bem escolhido. É preciso que o educador descubra as formas mais adequadas de trabalho com 

o seu grupo. Segundo Mello (2004), o indivíduo que emerge dos estudos dessa teoria adquire 

capacidade em seu conceito mais profundo: capaz de interação com os adultos e objetos; 

capaz de internalização das ideias e sentimentos morais e éticos; capaz de colocar-se no lugar 

dos adultos com plena compreensão dos diversos papéis e relações sociais que testemunha; 

capaz de fazer teorias, interpretar fenômenos e interações sociais. Assim, o indivíduo passa a 

ser entendido e aceito como cidadão, como alguém que sabe por ser capaz de aprender. 

Diante disso, ao se estabelecer o reconhecimento de nossos estudantes como seres 

capazes, é preciso, ainda, criar estratégias para que aqueles que estão ao seu redor, seus 

familiares e a comunidade em geral, também participem e atuem nesse processo de formação 

integral. O reconhecimento de nossos estudantes como sujeitos do processo de ensino 

aprendizagem carrega consigo a percepção de outros sujeitos também necessários e atuantes: 

a comunidade. 

Observa Gandin (1994) que a relação da escola com a comunidade deve ser 

harmoniosa e participativa. A escola deverá conhecer a fundo a comunidade que a cerca 

objetivando planejar estratégias que visem melhorar e/ou corroborar com o desenvolvimento da 

qualidade de vida desta região, bem como, planejar ações que aproximem todos esses sujeitos 

da escola. 

Entretanto, de acordo com Veiga (1995), a escola não deverá ignorar ou suprimir seus 

princípios, valores e objetivos definidos no PPP apenas para atender as demandas da 

comunidade local, caso haja uma divergência entre as necessidades da comunidade e seu 

Projeto Políticio-Pedagógico. A escola ainda mantém seu papel social muito bem definido: atuar 

na consolidação e na apreensão de novas gerações do conhecimento acumulado 

historicamente, contribuindo para uma formação cidadã. 

O PPP é uma construção coletiva em que a comunidade é elemento importante do 

processo, sendo corresponsável pelos resultados que serão ou não alcançados pela gestão 

pedagógica (VEIGA, 1995). A equipe pedagógica precisa ter competência na formulação desse 

documento procurando estabelecer uma relação transparente, participativa e acolhedora para 
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que suas decisões venham alcançar de maneira relevante a proposta educacional. 

A partir dessa base teórica e metodológica é possível perceber que a construção e a 

efetivação do PPP tem como pilares: a) o estudante, como um ser capaz; b) os profissionais da 

educação, cuja formação pauta as ações educativas; e c) a comunidade mais ampla, que 

contribui para a realização da formação integral de todos os sujeitos envolvidos. Todos numa 

perspectiva de uma sociedade mais igualitária. 

Um olhar especial deve ser dado à avaliação entre os muros da escola. A avaliação da 

aprendizagem é realizada a partir de uma visão de sociedade e de educação, não sendo uma 

atividade neutra com fim em si mesma, mas sim um instrumento da prática pedagógica 

vinculada a uma concepção teórica de educação e, por consequência, a uma concepção teórica 

de sociedade (LUCKESI, 1997). 

Há décadas a avaliação da aprendizagem constitui-se como um grande problema 

educacional, recebendo duras críticas quanto a sua práxis classificatória e excludente, que se 

reflete altos índices de evasão e reprovação, além da baixa qualidade da educação escolar. 

Assim, consolidou-se uma contradição entre discurso e prática quando o assunto é avaliação. 

De modo geral os educadores criticam as falhas presentes no processo de avaliação. Contudo, 

executam em sua sala de aula uma prática de avaliação classificatória, autoritária e excludente. 

Desta forma, a prática avaliativa apresenta características de uma prática tradicional, 

pois tem a avaliação como um momento de julgamento que não considera o percurso traçado 

pelo estudante, mas somente valida um momento isolado: a prova. Outro erro recorrente é a 

compreensão por parte de alguns educadores de que educar e avaliar ocorre separadamente 

no processo de ensino e aprendizagem, quando na verdade são indissociáveis, não sendo 

aceita e permitida a dicotomia destes dois atos em uma perspectiva que não seja a tradicional. 

Para superar a avaliação tradicional é necessário que haja uma ruptura na prática 

pedagógica dos docentes. Caberá ao professor compreender os estudantes como sujeitos 

ativos de seu próprio desenvolvimento cognitivo a partir de uma determinada realidade social e 

política, ou seja, como seres capazes de aprender (VYGOTSKY, 1995). Assim, para que haja 

mudança na avaliação é necessário que se modifique conteúdo, forma e intencionalidade, além 

de transformações no sistema, nas instituições e nas práticas pedagógicas. 

Vasconcellos (2003) aponta que o problema nuclear da avaliação é a sua 

intencionalidade (finalidade, objetivo), visto que se não houver transformação em seu fim, toda 

e qualquer mudança na avaliação será apenas mais uma mera modificação, não alcançando a 

transformação desejada. No Brasil, a avaliação é um reflexo do modelo liberal conservador de 

sociedade, que apresenta três nuances: a pedagogia tradicional, preocupada com a 

transmissão de conteúdos; a pedagogia renovada ou escolanovista, que é centrada nos 

estudantes, reconhecendo-os como indivíduos distintos; e a pedagogia tecnicista, que consiste 
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nas formas técnicas de transmissão dos conteúdos (LUCKESI, 1997). Todas estas vertentes 

apresentam o mesmo objetivo, qual seja, a conservação do atual modelo social. 

Luckesi (1997) revela que um novo modelo social seria possível. O novo modelo é 

caracterizado pela igualdade e liberdade dos seres humanos e com essa reestruturação social 

surgem novas tendências pedagógicas, agora de caráter progressista. Uma destas tendências 

é a Libertadora de Paulo Freire que acredita que a partir da emancipação das camadas 

populares é possível a transformação social esperada. Uma segunda tendência é a Libertária, 

de cunho anarquista, que nega toda e qualquer forma de autoritarismo e considera a escola 

como uma forma de possibilitar aos estudantes a conscientização e organização política. Por 

fim, a terceira tendência progressista, Crítico-Social dos Conteúdos e tem Demerval Saviani 

como representante e consiste na ideia de igualdade de oportunidade para todos no processo 

de educação. Essa última é a que norteia os pressupostos teórico práticos do Currículo em 

Movimento da SEEDF (2014). 

Apesar desses novos modelos, a concepção de avaliação educacional do Brasil sofreu 

e ainda sofre grande influência da teoria comportamentalista de Ralph Tyler. Denominada de 

“Avaliação por objetivos”, Tyler propunha que a avaliação seria o documento essencial para 

verificar se os estudantes alcançaram os objetivos definidos pelos professores a partir do 

registro de suas mudanças comportamentais. Assim, a partir de objetivos delimitados 

inicialmente, o professor aplicaria uma série diversa de modelos avaliativos a fim de concretizar 

se o estudante alcançou ou não o nível objetivado, por meio de planilhas e cálculos. 

É necessário romper com o mito da avaliação. Para isso é substancial instaurar um 

processo dialético que foque na cooperação entre professores e estudantes, onde seja possível 

a aprendizagem mútua. Tal processo acaba com a “concepção sentenciva” (HOFFMANN, 2010) 

que, sendo de caráter excludente, tem sido a responsável pelo número elevado de reprovações 

e evasão escolar. 

Cabe salientar, por fim, que as imprecisões na definição de avaliação acarretam alguns 

equívocos que corroboram na visão reducionista desta prática. Neste sentido, se torna 

necessário esclarecer que testar e medir não são sinônimos de avaliação e, principalmente, 

desvencilhar esta relação do ato de avaliar, uma vez que essas duas ações restringem-se a 

provas e inibem uma avaliação a partir do acompanhamento diário dos estudantes (avaliação 

processual). 

É relevante ressaltar que durante os anos de 2020 e 2021, em função da pandemia de 

Covid-19, o CEF 30 optou preferencialmente, embora não exclusivamente, por um modelo de 

avaliação mais formativa. Nesse contexto, percebemos uma melhor adaptação dos estudantes 

tanto à plataforma como ao material impresso ofertados e um aumento de interesse significativo 

por parte dos envolvidos. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

O processo de planejamento necessariamente tende a ser estratégico, participativo e de 

qualidade, buscando desenvolver ação e reflexão mediante as questões visíveis que permeiam 

o nosso campo de atuação. Dessa forma, os profissionais que estarão envolvidos nesse 

processo irão desenvolver suas competências procurando de certa forma auxiliar os envolvidos 

no planejamento pedagógico. 

A autonomia será baseada em compartilhamento de ideias e habilidades vivenciadas a 

partir do processo em desenvolvimento. É sabido que cada profissional possui sua forma 

diferenciada de pensar e é com essa diferenciação de pensamentos, ideias e conceitos que 

determinam a autonomia em que diversos saberes caminham para alcançar o objetivo da 

equipe pedagógica. 

A base norteadora dos conteúdos e objetivos do Ensino Fundamental é o Currículo em 

Movimento da Educação Básica (2016), conforme os documentos a seguir: 

• Caderno 1 – Ensino Fundamental Anos Iniciais; 

• Caderno 3 – Ensino Fundamental Anos Finais; 

• Caderno 7 – Educação Especial. 

Quanto à metodologia pedagógica, além de basear-se no Currículo em Movimento da 

Educação Básica (2016), da SEEDF, encontra amparo legal na LDB. 

A metodologia do CEF 30 de Ceilândia está baseada na Proposta Pedagógica de Paulo 

Freire e de outros educadores, conforme já anunciado, cujo objetivo aproxima-se das 

tendências pedagógicas progressistas. A finalidade desta linha pedagógica é ensinar o 

educando a partir do diálogo contextualizado, procurando desenvolver uma consciência crítica 

no estudante para que seja capaz de fazer uma leitura do mundo em que vive, tendo 

experiências que possibilitam a interação com sua realidade sociocultural. 

Partindo desse pressuposto, a escola deve trabalhar a educação como prática da 

liberdade e terá como pilar a autonomia pedagógica, tanto na gestão quanto na práxis 

vivenciada entre estudante e professor. O estudante deve “assumir-se como ser social e 

histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz 

de ter raiva porque é capaz de amar” (FREIRE, 1996, p. 14). 

De acordo com as Diretrizes  Curriculares Nacionais (DCNs), é possível contextualizar a 

relação do indivíduo com as questões sociais, econômicas e políticas vivenciadas na sociedade 

por meio dos temas transversais. Pensando nessa fundamentação, a equipe pedagógica do 

CEF 30 deseja trabalhar as disciplinas de forma diversificada, ou seja, por meio de Projetos 

Interdisciplinares, com a escolha de temas atuais e relevantes para a comunidade e também 

aqueles que abrangem o contexto nacional, no qual os estudantes venham a partir desse 
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projeto vivenciar sua realidade social. 

               É importante salientar que no  ano letivo de 2020,  as aulas presenciais foram suspensas 

em virtude da pandemia do coronavirus, de acordo com o Decreto nº 40.509, de 11/03/2020. 

Diante da  necessidade do distanciamento social, as aulas aconteceram remotamente, a partir de 

13/07/2020, mediadas por tecnologias e à distancia, utilizando a plataforma Google Sala de Aula, 

bem como materiais impressos para os alunos que não tiveram acesso às ferramentas digitais. 

Seguindo as orientações da SEEDF, ocorreu a busca ativa de forma sistemática para que todos 

os alunos participassem das atividades pedagógicas de acordo com o Currículo em Movimento . 

                No 2º semestre  de 2021, as aulas presencias foram retomadas  no  formato híbrido, para 

evitar aglomerações e a garantir o distanciamento físico necessário dentro das salas de aula. 

               Diante desse cenário, foram geradas  lacunas e dificuldades na aprendizagem dos 

estudantes e diferenças entre aqueles que tinham mais dificuldades de aprender foram 

acentuadas . As estratégias e  ações para recomposição das aprendizagens estão descritas nos 

projetos interdisciplinares e  planos de ação deste PPP. 

Visando alcançar os objetivos essenciais deste Projeto Pedagógico de 

interdisciplinaridade, é importante enfatizar a necessidade de profissionais capacitados e 

providos de habilidades em diferentes áreas para que trabalhem com afinco no 

desenvolvimento do referido projeto, tendo em mente que não existe particularidade na 

educação, ou seja, cada assunto mantém uma ligação com outros de forma que o 

conhecimento nada mais é do que uma cadeia criada por diversos saberes. 

 
DIMENSÃO COMUNITÁRIA 

O relacionamento dentro da escola e com a comunidade se dará de maneira respeitosa 

e atenciosa, onde o trabalho em equipe será incentivado e valorizado. Dessa forma, 

procuraremos estimular um trabalho coletivo que se baseia nos seguintes aspectos: 

colaboração, cooperação, participação, responsabilidade e solidariedade, visando à formação e 

à aprendizagem dos estudantes. 

Para que haja excelência no relacionamento inter e extraescolar, é preciso que haja 

uma comunicação efetiva, clara e precisa entre os diversos agentes ou sujeitos educacionais e 

a comunidade, além de tomadas de decisão e atitudes criativas que possibilitem a prevenção, 

resolução e mediação de conflitos. 

A escola precisa estar integrada na comunidade que a cerca. Logo ela não pode se 

isolar como uma bolha (LIBÂNEO, 2008). Espera-se que o relacionamento da escola com a 

família seja o melhor possível, pois apenas em conjunto estas duas instituições poderão realizar 
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ações necessárias ao bom desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes. 

Desde o início, o CEF 30 trabalha sob a égide da gestão democrática. A participação 

dos diversos sujeitos se faz necessária para a construção conjunta do ambiente de trabalho. A 

atual gestão foi eleita para o período de 2017 a 2019 e depois reeleita para o período de 2020-

2021. Devido à pandemia todos os mandantos foram prorrogados até dezembro de 2022. 

A atuação do Conselho Escolar é de fundamental importância para que pais, 

estudantes e professores possam atuar de forma participativa nas tomadas de decisão 

pertinente a questões administrativas, pedagógicas e financeiras da escola. 

 
 

CICLOS DE APRENDIZAGEM 
 

Uma das estratégias adotadas para a reorganização do trabalho pedagógico no Distrito 

Federal foi a introdução de Ciclos de Aprendizagem, forma de organização vinculada à 

intencionalidade educativa que questiona a estrutura curricular prescritiva, a distribuição 

clássica das experiências educativas no tempo e no espaço escolar, a relação meio-fins, a 

avaliação classificatória, a busca pela homogeneidade no agrupamento de estudantes, a 

relação verticalizada professor-estudante e a reprovação como mecanismo de exclusão. 

Na organização e ordenação curricular em Ciclos, o espaço e o tempo são mais flexíveis, 

para que possa favorecer o trabalho pedagógico diversificado e integrado, base para todo 

sistema de ensino democrático que, ao acolher a comunidade, deve respeitar os ritmos de 

aprendizagens de cada estudante. 

Também outros elementos são fundamentais para que esta organização não caia no 

descrédito e alcance os objetivos desejados: uma formação integral sólida e o fim da cultura da 

reprovação. 

A seguir, apresenta-se a organização dos Ciclos a partir da articulação dos elementos 

que colaboram para o êxito da política, elencados no Currículo em Movimento: 
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A organização em Ciclos já se aplica aos Anos Iniciais do CEF 30, buscando romper com 

as barreiras sociais, políticas, econômicas e culturais que segregam a escola e distorcem as 

possibilidades de aprendizagem dos estudantes. Em 2017, foi expandida para os Anos Finais, 

do 6º ao 9º anos. Para melhor apresentar a organização em ciclos, o desenho a seguir mostra a 

forma proposta e em implantação: 
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A AVALIAÇÃO 
 

 A avaliação do estudante nos Ciclos deve feita de forma permanente, num sistema de 

progressão continuada, visando superar o mito da reprovação, que não é mais considerado 

como garantia de bom desempenho, nem como reflexo de qualidade de ensino. 

 
ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

       A avaliação apresenta-se como o mais abrangente e importante fator de aperfeiçoamento 

do processo educativo. Ultrapassa a simples aferição do conhecimento adquirido pelos 

estudantes, apontando também e principalmente, para o sucesso ou as falhas do ensino 

oferecido. É fundamental, portanto, que ocorra de forma permanente, como indicador seguro dos 

caminhos a seguir, correções a fazer, aprimoramentos a buscar e do crescimento já alcançado.  

Avaliar é também, buscar subsídios para a prática docente e administrativa, indicando a 

importância da manutenção ou mudança de estratégias, redefinição de metas e objetivos, 

possibilitando corrigir no processo, falhas ou disfunções que comprometam o sucesso escolar. A 

Secretaria de Educação amplia, em suas diretrizes a noção de avaliação, indo além das 

avaliações da aprendizagem, orientando a articulação das avaliações em três níveis: 

aprendizagem, institucional e larga escala. Adota-se nessa articulação a função da avaliação 

formativa, onde, além de colher dados, além de se analisar o produto final, têm-se a intenção 

interventiva.  

      É com essa concepção que a instituição de ensino trabalha. Por ser um processo contínuo, 

sistemático e intrínseco ao ato de educar, a avaliação deve ser planejada e norteada por 

critérios previamente estabelecidos, conhecidos e entendidos por todos, visto que, o resultado 

final reflete o fracasso ou sucesso de todos os envolvidos.  

     O Centro de Ensino Fundamental 30 de Ceilândia entende que a compreensão por parte dos 

responsáveis acerca dos instrumentos utilizados no ato de avaliar é essencial para que estes 

tornem-se coparticipantes no desenvolvimento escolar do estudante e se compromete a 

oportunizar, viabilizar e incentivar práticas efetivas de participação desse segmento na 

construção da gestão democrática.  

      Oportunizar às famílias informações e esclarecimentos acerca da organização do trabalho 

pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos adotados para avaliação dos 

estudantes. Garantir a presença desses atores no conselho de classe participativo conforme 

prevê a lei da gestão democrática são formas de gerar o protagonismo desse segmento. 

Atitudes com as quais, a instituição de ensino se compromete. Para tanto, são realizadas as 

reuniões com responsáveis bimestralmente, onde são comunicados os resultados aferidos 
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acerca da aprendizagem dos estudantes, onde se discute esse resultado baseado nos critérios 

definidos e se planeja ações para que o estudante alcance a meta planejada.  

      Embora ocorram momentos específicos de aferição da aprendizagem para planejamento de 

intervenções, a avaliação permeia todo o processo educativo e busca a superação das 

dificuldades e falhas individuais e/ou grupais que interferem no sucesso escolar.  

      Nesse sentido, todo trabalho desenvolvido pela unidade escolar é avaliado em momentos 

próprios, definidos no calendário escolar, denominados Avaliação Institucional. Esse momento é 

realizado com a participação de todos os segmentos da unidade escolar e busca evidenciar 

potencialidades e necessidades da instituição com fins de intervenção.  

      O Conselho de Classe constitui-se uma importante instância de avaliação formativa, onde é 

possível entrelaçar as avaliações de aprendizagem, institucional e de larga escala. No CEF30,  o 

Conselho de Classe acontece bimestralmente, com a presença dos regentes, equipe diretiva, 

equipes especializadas (SOE, EEAA -no momento sem servidor, Sala de Recursos -no momento 

sem servidor), professores de Educação Física, coordenação pedagógica.  

       Os dados colhidos no conselho são registrados em ficha própria da Secretaria de Educação 

e em portfólio das turmas aos cuidados da coordenação pedagógica. As observações, queixas, 

fragilidades, sugestões são anotadas e retomadas posteriormente para providências. A escola 

acredita assim encampar a orientação de proceder uma avaliação formativa, sendo essa 

entendida como aquela realizada com fins de intervenção.  

      As avaliações institucionais previstas no calendário escolar bem como as coordenações 

coletivas semanais constituem–se oportunidades de avaliar os diversos setores da escola. 

Sempre que possível, as fragilidades identificadas sofrem intervenção imediata. 

      Assim, o CEF 30, deve adotar práticas avaliativas com intenção formativa, contempladas nas 

Diretrizes de Avaliação Educacional: tais como: diário de bordo, observação diária em sala de 

aula, teste da psicogênese, mapeamento ortográfico, níveis textuais, portfólio, atividades 

individuais e em grupo, provas avaliativas, atividades avaliativas, sondagens matemáticas, 

reflexão sobre a prática pedagógica, pesquisas, seminários e autoavaliação. A aprovação e a 

retenção se dará de acordo com o resultado da junção dessas práticas após apresentação dos 

resultados ao conselho de classe.  

     Na Educação Infantil a avaliação se dará principalmente pela observação sistemática, 

registros em caderno, fichas, relatórios, portfólios, sem objetivo de promoção.  

     Na Educação Especial, a avaliação deve ser considerada, observando as especificidades de 

cada estudante.  
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     A recuperação ocorre de forma paralela ao longo do processo sempre que o objetivo não for 

alcançado ou outras deficiências forem observadas. As intervenções são pontuais e realizadas 

imediatamente após a detecção de sua necessidade. Para tanto são utilizadas estratégias 

variadas: reagrupamentos, atividades diversificadas, reforço escolar, projeto interventivo e 

outros. O desempenho do estudante é registrado em ficha própria, bimestralmente, conforme 

orientação da SEEDF e socializado com a família no sentido de compartilhar os progressos 

alcançados e os aspectos a serem trabalhados, com vistas a um melhor rendimento. Os 

resultados bimestrais e finais são registrados no diário de classe do professor e no relatório de 

avaliação (RAV), sendo comunicados aos pais e estudantes, mediante instrumento próprio, em 

reuniões, ao término de cada período escolar.  

      As reuniões de pais/responsáveis acontecem bimestralmente e são importantes momentos 

para socialização do desempenho dos estudantes e esclarecimento das práticas pedagógicas 

vigentes. Os responsáveis que porventura não comparecem são convocados em segunda 

chamada por meio de bilhete ou telefone. Na ocasião, os pais são esclarecidos acerca da 

necessidade de seu acompanhamento na vida escolar do filho. Tal estratégia tem apresentado 

resultados positivos. A escola encontra-se preparada para, em caso de necessidade, acionar 

outras instâncias de amparo à criança como Conselho Tutelar e Ministério Público. 

     A avaliação multidisciplinar é feita pelos professores de cada ano, aplicada ao final de cada 

bimestre, onde são explorados todos os conteúdos programados para o período. Os dados 

coletados também servem de reflexão nos momentos de Avaliação Institucional, onde os 

envolvidos no processo educacional da escola discutem maneiras de se melhorar os índices e 

promover aprendizagens significativas. 

 

 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIDADE ESCOLAR  E DO PPP 

 

No cotidiano escolar, algumas perguntas devem ser formuladas constantemente: as 

ações planejadas atingiram as expectativas ou precisam de ajustes? Elas foram suficientes para 

que os objetivos fossem alcançados? Como está O PPP da escola? Continua correspondendo a 

atual realidade? Em quais aspectos deve-se melhorar? Questões como essas ajudam a 

reconhecer e consolidar as conquistas da escola. 

O processo de avaliação é intrínseco à Proposta Pedagógica e ocorre o tempo todo. Por 

isso, Souza alerta que: 

(....) a avaliação dos vários integrantes da escola, e também a avaliação dos vários 

componentes e das diversas dimensões do trabalho escolar, sempre ocorreram de modo 

informal. Por exemplo: os professores são avaliados pelos alunos, por seus pares, pelos 

técnicos e pelos dirigentes da escola. O diretor e outros profissionais são avaliados pelos 
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alunos; a infraestrutura disponível é sempre analisada como fator que facilita ou dificulta 

o desenvolvimento das atividades; o currículo é objeto de apreciação, particularmente 

pelo corpo docente; as relações de trabalho e de poder são analisadas quanto ao seu 

potencial de promoverem ou não um clima favorável no contexto escolar (1995, p.25). 

 
 

Assim, a avaliação supervisiona a trajetória da escola, a curto, médio e longo prazos. 

Enquanto o planejamento dimensiona o que se vai construir, a avaliação subsidia essa 

construção ao subsidiar a tomada de decisões. 

Qualquer avaliação – de larga escala, institucional, das aprendizagens – busca 

acompanhar os resultados até o momento, se estão próximos ou distantes dos objetivos e, se 

for o caso, mapear as razões da proximidade ou distanciamento. Avaliar-se institucionalmente, 

retomar o PPP permite que a escola se replaneje para resolver problemas e propor soluções 

com mais precisão. Nesse sentido: 

(...) se os professores, pedagogos, diretores, funcionários, alunos e seus familiares, 

tratarem de forma séria todo o processo de gestão, desde a identificação do problema, 

com um tratamento o mais científico possível das suas causas e consequências; passando 

pelo processo de tomada de decisões, de forma centrada e dentro dos limites da 

razoabilidade; pelos momentos de acompanhamento e controle, aplicando na prática o 

controle social; até a avaliação, a partir da qual, é possível dimensionar todo o esforço 

desenvolvido e os resultados (SOUZA, 2005, p.45) 

 
 

Importantíssimo ressaltar que a avaliação das aprendizagens não pode ser desvinculada 

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

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

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

condições institucionais e do PPP da escola. 

A avaliação institucional não pode reduzir-se a um processo técnico porque, 

necessariamente, deve estar inserida num projeto de educação e de sociedade. 

O PPP da escola será avaliado, formalmente, nos momentos previstos no calendário 

letivo e quando se fizer necessário diante das demandas postas no cotidiano. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
 

O Currículo em Movimento da SEEDF é composto por 08 (oito) Cadernos e visa garantir 

acesso, permanência e qualidade da escolarização formal por meio da ampliação dos tempos, 

espaços e oportunidades. Entende-se como Currículo o conjunto de todas as ações 

desenvolvidas na e pela escola e por meio delas é que são formadas os indivíduos. É tudo que 

se faz na escola, não apenas o que se aprende, mas a forma como se aprende, como se 

avalia, como se aborda. O grande objetivo do nosso Currículo: 

 Favorecer as aprendizagens e fortalecer a participação cidadã 

Em seus pressupostos teóricos, optou-se pela Teoria Crítica (que questiona os 

conceitos de igualdade, ideologia, conscientização, libertação, resistência, currículo oculto, etc) 

e Teoria Pós-Crítica (focada no respeito, na convivência, na diversidade, etc). A 

Psicologia 

Histórico-Cultural e a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos embasam e sustentam a 

organização curricular. 

Nesse sentido, a concepção de Educação Integral extrapola o simples aumento da 

carga horária, incidindo na ressignificação do ambiente escolar e do seu entorno, onde espaços 

e tempos estejam a serviço das aprendizagens e se constituam como espaço de inclusão de 

todos e todas. Por isso, nenhuma atividade é extracurricular ou extraclasse, já que todas 

devem colaborar para as aprendizagens e desenvolvimento integral dos estudantes. Nesses 

espaços e tempos, busca-se a efetivação de processos que permitam o trabalho com as 

dimensões cognitivas, afetivas, sociais e psicomotoras discentes. Para orientar os profissionais 

e a comunidade, é preciso observar os princípios da Educação Integral: 

 Integralidade 

 Intersetorialização 

 Transversalidade 

 Diálogo escola comunidade 

 Territorialidade 

 Trabalho em rede 

 Convivência escolar negociada 

 
 

Na perspectiva da Educação Integral, o Currículo abre espaço para temáticas de 

interesse social que convergem para as diferentes áreas do conhecimento os conteúdos 

científicos devem se organizar em torno de uma determinada ideia/ eixo/ tema que estruturem 

o trabalho pedagógico a ser desenvolvido nos tempos e espaços escolares. Esses temas 

devem permear todas as atividades docentes, em todos os componentes curriculares. Os eixos 
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são os referenciais no tratamento do conteúdo. São Eixos Transversais: Educação para a 

diversidade, cidadania e Educação em e para os direitos humanos e Educação para a 

sustentabilidade. Quais sejam: 

 

Eixo Educação para a diversidade: 

 Reconhecer, refletir, repudiar todas as formas de exclusão, discriminação e preconceito; 

 Valorizar a diversidade; 

 Criar e executar estratégias pedagógicas de inclusão dos diferentes grupos presentes na 

escola. 

 

Eixo Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos: 

 Divulgar os direitos de pertencimento a determinado Estado/Nação; 

 Criar estratégias pedagógicas que valorizem, reforcem e afirmem valores, práticas e 

atitudes em favor da promoção, proteção e defesa dos Direitos Humanos, bem como a 

reparação em caso de violação; 

 Desenvolver o sentimento de pertença e a uma Nação para o surgimento da lealdade e 

identificação com o povo – consciência cidadã; 

 

Eixo Educação para a Sustentabilidade: 

 Viver em rede; 

 Discutir produção, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária, 

agroecologia, ativismo social, cidadania planetária; ética global. 

 

Também existem Eixos Integradores para as etapas e modalidades da Educação 

Básica, sendo os seguintes para o Ensino Fundamental: 

  

 Educação Infantil: Educar e cuidar; Brincar e interagir 

 Anos Iniciais: Alfabetização (Bloco Inicial de Alfabetização), Ludicidade e 

Letramento; 

 Anos Finais: Ludicidade e Letramentos. 

 

Esses Eixos fomentarão a integração da organização curricular, pois ao tratarem de 

conteúdos atuais e relevantes socialmente, ainda possibilitarão uma transversalidade nas 

diversas áreas do conhecimento, tornando nosso currículo mais reflexivo, possibilitando uma 

atuação mais coletiva de todos os profissionais da escola. Para além e, ao mesmo tempo, 

articulado ao trabalho de sala de aula, a escola desenvolve projetos que buscam abranger e 
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alcançar os pressupostos teóricos e as práticas inclusivas explicitadas no Currículo em 

Movimento. 

Todos os projetos posteriormente descritos se pautam na busca pelo acesso dos 

estudantes aos diversos referenciais de vivência e de leitura de mundo, possibilitando a 

construção e reconstrução de conhecimentos e saberes específicos de cada modalidade da 

educação básica. Assim, cada projeto integra um trabalho pedagógico a ser desenvolvido por 

professores de diversas áreas e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e 

contextualizada. 

Tais projetos são desenvolvidos em articulação com o cotidiano da sala de aula, 

coração da escola. Sendo assim, na Semana Pedagógica, os professores, sob supervisão da 

equipe gestora, fizeram uma leitura e organização inicial dos conteúdos em bimestres. Todo 

começo de ano letivo este trabalho é revisado. 

E, em 2019, com as mudanças geradas pela Base afetaram, em cadeia, o Currículo em 

Movimento. Tanto que, no final de 2018, foram apresentadas para a rede pública as versões 

atualizadas do currículo para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental. Então, no 

corrente ano, os objetivos e conteúdos a serem alcançados estão previstos no Currículo em 

Movimento da Secretaria de Educação, disponível em:  

https://www.educacao.df.gov.br/pedagogico-curriculo-em-movimento/ Acesso em: 08/07/2022. 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 2022 

 

O Plano de Ação é uma ferramenta de gestão que descreve como a instituição vai 

endereçar seus problemas, desenvolver suas ações e traçar metas para alcançar objetivos. 

Deve ser seguido, mas como se trata de uma ação “viva” comporta modificações e 

aperfeiçoamentos. A partir das metas traçadas, profissionais e famílias podem avaliar o que deu 

certo e melhorar ou implementar novas ações. Por isso, quanto mais o plano envolver a equipe 

da escola, melhor ele será. 

 
Os Planos de Ação a seguir trazem: a) as ações previstas pela Gestão Democrática 

para a execução deste PPP; e b) as ações previstas de setores específicos, como: Conselho 

Escolar, Coordenação Pedagógica, Sala de Recursos, Serviço de Orientação Escolar e Serviço 

Especializado de Apoio a Aprendizagem. Apesar das especificidades, todas as ações partem 

dos mesmos princípios fundamentais anteriormente descritos, recebendo a sua pormenorização 

adequada à sua execução. 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE GESTORA 
 

Dimensão 0bjetivos-Metas Ações/Estratégias Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

 
 
Gestão 
Pedagógica 

Possibilitar o avanço no 
desempenho acadêmico de todos 
os estudantes, com especial 
atenção aos 3º, 5º, 7º e 9º anos. 

Reuniões para estudos sobre temáticas relacionadas ao 

processo ensino e aprendizagem. 

Promoção de parcerias com a UnB e com outras 

instituições de ensino e formação superior para estudar 

temáticas relacionadas ao processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes. 

Dinamização e reiteração da relevância dos horários de 

coordenação (individuais, por disciplina/ano e coletivas) 

como espaços privilegiados de estudo, formação e 

discussões/intervenções pedagógicas. 

Valorização da dimensão pedagógica, a partir dos 

debates, ações e apreciação dos processos de avaliação 

interna (diagnóstica e formativa) e externa (SAEB e 

outros). 

Dinamização do espaço da Sala de Leitura com a 

atribuição de pessoal e ocupação criativa e contínua do 

ambiente. 

Implementação, acompanhamento e avaliação dos 

Projetos Interdisciplinares. 

Elaboração e efetivação de adequações e adaptações 

curriculares para os públicos alvo (estudantes com 

Deficiência e Transtornos) buscando, também, 

possibilitar melhores condições de aprendizagem para os 

estudantes com dificuldades de aprendizagem. 

Articulação entre os serviços de apoio: EEAA, SR e demais 

profissionais. 

Melhoria dos resultados 
acadêmicos expressa nas 
avaliações 

Equipe gestora, 
professores, 
Coordenação, EEAA, 
SR, OE 

Ano letivo corrente 

Aprimorar práticas avaliativas 
formativas no Ensino 
Fundamental. 

Organização de meios, 
instrumentos e procedimentos 
diversos e 

interdisciplinares 

Equipe gestora, 
professores, 
Coordenação 

Desde o 1º bimestre 

Aplicar e avaliar metodologias em 
sala de aula que permitam e 
favoreçam a participação mais 
efetiva do estudante na 
construção e apropriação do 
conhecimento sistematizado. 

Organização de um trabalho 
pedagógico mais articulado e 
interdisciplinar 

Equipe gestora, 
professores, 
Coordenação 

Desde o 1º bimestre 

Construir  ações    efetivas   para 
reduzir   os   índices   de  evasão e 
repetência. 

Diminuição dos índices de 
evasão e retenção em 2022, 
comparados aos de 
2021 

Equipe gestora, 
professores, 
Coordenação, EEAA, 
OE 

Ano letivo corrente 

 

Alfabetizar todas as crianças, no 
máximo, até o final do 3º ano do 
EF. 

Diminuir ou zerar a retenção no 
3º em função do não domínio da 
leitura e 
escrita 

Equipe gestora, 
professores 

Ano letivo corrente 

Aperfeiçoar, nos 4º e 5º anos, a 
produção de texto, a fim de que 
dos estudantes elaborem 
produções contemplando 
estrutura, uso da língua, coesão, 
coerência, gêneros, criatividade, 
originalidade. 

Análise das produções de texto 
Participação discente no Projeto 
de Leitura 

Equipe gestora, 
professores 

Desde o 1º bimestre 

Acompanhar, avaliar e intervir a 
fim de assegurar a plena inclusão 
dos estudantes com deficiência, 
TFEs e dificuldades de 
aprendizagem 

Aprovação e avanço acadêmicos 
dos estudantes nas situações 
citadas 
Retorno oral das famílias 
Frequência na Sala de Apoio à 
Aprendizagem 
Participação dos profissionais nas 
reuniões 
Efetivação das adequações e 
adaptações curriculares 

Equipe gestora, 
professores, 
profissionais da 
biblioteca, 
coordenação, EEAA, 
AEE 

Desde o 1º bimestre 
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Gestão das 
aprendizagens e dos 
resultados 
educacionais 

Trabalhar para que, durante e ao 
final dos Anos Iniciais, 90% dos 
estudantes dominem 
apropriadamente os campos da 
matemática: números e 
operações/álgebra e funções, 
espaço e forma, grandezas e 
medidas, tratamento da 
informação. 

Promoção de ações relacionadas à transição entre as 
etapas e seus segmentos: da casa para o 1º ano, do 5º 
para o 6º ano, do 9º para o EM. 

 
Incremento do caráter formativo das Coordenações 
Pedagógicas 

 
Estudo dos dados das avaliações externas e internas, com 
planejamento de intervenções 

 
Busca ativa pelos estudantes infrequentes, faltosos e em 
situação de vulnerabilidade pessoal e/ou social 

 

Fortalecimento dos Projetos Interdisciplinares com 
dotação de recursos e viabilização das ações consoantes 

Avaliações externas e internas Equipe gestora, 
professores, 
coordenação. 

Desde o 1º bimestre 

Trabalhar para que, durante e ao 
final dos Anos Finais, 90% dos 
alunos possuam desempenho 
adequado,  ou  seja,   estejam  
nos níveis proficiente ou 
avançado da Prova Brasil 9º ano 
(Escala SAEB). 

Avaliações externas e internas 
Participação discente nos 
Projetos Interdisciplinares 

Equipe gestora, 
professores, 
coordenação. 

Desde o 1º bimestre 

 Reduzir os índices de retenção no 
3

o
 e 5º/ 7º e 9º anos em relação 

aos ano anterior. 

Encontros com familiares sobre rendimento escolar Resultados finais de retenção em 
dezembro 

Equipe gestora, 
professores,coordenaç
ão, EEAA, OE 

Ano letivo corrente 

Melhorar o IDEB dos Anos Iniciais 
da escola que está em 4,7 para 
5,4, tendo como parâmetro a 
atual meta do DF é 5,6. 

Adoção de estratégias para aumentar a participação das 
famílias nas reuniões ordinárias da escola 

 

 
Análise dos dados de matrícula, movimentação, evasão e 
terminalidade junto à secretaria escolar 

Avaliações externas e internas 
Participação discente nos 
Projetos Interdisciplinares 

Equipe gestora, 
professores, 
coordenação 

Ano letivo corrente 

Melhorar o IDEB dos Anos Iniciais 
da escola que está em 4,7 para 
5,4, tendo como parâmetro a 
atual meta do DF é 5,6. 

Avaliações externas e internas 
Participação discente nos 
Projetos Interdisciplinares 

Equipe gestora, 
professores 

Ano letivo corrente 

 Garantir o acesso, assegurando 
permanência e aprendizagens dos 
estudantes a partir de 6 anos ao 
EF, assegurando, também, a 
conclusão na idade adequada, na 
perspectiva de 95% dos AI (10/11 
anos) e 80% nos AF (14/15 anos). 

Avaliações externas e internas 
Participação discente nos 
Projetos Interdisciplinares 

Equipe gestora, 
professores, 
coordenação, EEAA, 
OE. 

Ano letivo corrente 

 
Gestão 
Participativa 
Gestão de pessoas 

Implementar uma gestão cada 
vez mais participativa. 

 

 
Organização e promoção de atividades com a 
participação de todos os segmentos da comunidade. 

 
Promoção de reuniões, encontros e atividades entre os 
profissionais dos Anos Iniciais e Finais para interação 
pessoal e profissional. 

Instrumentos impressos para os 
segmentos da comunidade. 
Ampliação da participação de 
todos os segmentos da 
comunidade nos eventos, 
reuniões, atividades da escola. 
Melhoria das relações entre os 
professores dos Anos Iniciais e 
Finais. Estabelecimento de ações 
conjuntas que promovam. Maior 
êxito dos estudantes 

Equipe de escola 
gestora, Conselho  

Ano letivo corrente 

Construir uma unidade entre os 
vários segmentos da escola, 
especialmente entre os AI e AF. 
Realizar atividades com efetiva 
atuação discente (projetos 
interdisciplinares, saraus, eventos, 
etc), incluindo como prática 
permanente o Conselho de Classe 
participativo. 
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Dar a conhecer e fazer cumprir 
normas, princípios e legislação 
Pertinentes 

Apresentar, fazer circular e aplicar as informações legais Melhoria da publicidade e 
cumprimento da legislação 
e normas 

Equipe gestora, 
supervisor 
administrativo 

Ano letivo corrente 

Acompanhar e avaliar a execução 
dos serviços de limpeza, 
administração e vigilância 

Manter interlocução com os funcionários e empresas 
prestadoras de serviços, reuniões, orientações em grupo 
e individuais 

Construção de um ambiente mais 
limpo, seguro e agradável 

Equipe gestora, 
supervisor 
administrativo 

Ano letivo corrente 

 Efetivar ações relativas ao 
aperfeiçoamento dos serviços 
Administrativos 

Reuniões, encontros, orientações em grupo e individuais; 
acompanhamento do SEI 

Organização do trabalho 
administrativo 

Equipe gestora, 
supervisor 
administrativo 

Ano letivo corrente 

 
Gestão 
Financeira 

Tornar a escola adimplente a fim 
de receber verbas federais e 
distritais. 

Buscar parcerias externas com profissionais e verbas 
governamentais 

 Prestação de contas às instituições 
oficiais e ao   Conselho Escolar 

Equipe gestora, 
Conselho de Escola 

2021/22 

Otimizar a aplicação de meios 
financeiros para aquisição e 
manutenção      de recursos 
materiais, de equipamentos e do 
prédio escolar, implementando 
uma gestão financeira ágil e 
transparente, subordinada às 
demandas pedagógicas. 

 Planejamento e aplicação dos recursos financeiros para 
evitar gastos desnecessários e desperdícios, com a 
participação da comunidade escolar. 
 
 

Prestação de contas às instituições 
oficiais e ao   Conselho Escolar. 

Equipe gestora, 
Conselho de Escola 

Ano letivo corrente 

Aplicar 100% dos recursos 
recebidos ainda no corrente ano 
letivo, atendendo as demandas 
dos diversos segmentos, com 
especial atenção às solicitações 
pedagógicas. 

 
Prestação semestral de contas à comunidade escolar. 

Prestação de contas às instituições 
oficiais e ao   Conselho Escolar 

Equipe gestora, 
Conselho de Escola 

 

 
Gestão 
Administrativa 

Estabelecer parcerias e ações que 
possibilitem o acesso às 
atividades culturais e práticas 
esportivas. 

Publicação dos gastos realizados pela escola, após 
processo participativo de indicação e aquisição de 
equipamentos, recursos, etc. 
Regularização dos procedimentos e documentação 
relacionados ao uso de verbas distritais e/ou federais. 
Cuidado com os aspectos estruturais e estéticos da escola 
(pintura, limpeza, organização dos ambientes, etc). 
Aquisição e uso adequado dos equipamentos para as 
refeições discentes. 

Estabelecimento de novas 
parcerias e manutenção das 
atuais 

Equipe gestora Ano letivo corrente 

Fomentar a cultura da avaliação 
institucional permanente, tendo 
como núcleo O PPP em seu 
contínuo processo de 
aplicação/avaliação/retomada. 

Preparação e promoção de 
momentos de avaliação 
institucional no calendário 
escolar, 
com a devida análise dos 
resultados de questionários e 
consultas orais 

Equipe gestora Ano letivo corrente, 
com datas previstas no 
calendário escolar 

 Manter atendimento atencioso, 
eficiente e eficaz na secretaria 
escolar 

Participação dos profissionais da secretaria nos 
processos de decisão 

Provimento de materiais no setor 

 
Feed back da comunidade escolar 

Equipe gestora, 
profissionais da 
secretaria 

Ano letivo corrente 

Aperfeiçoar os procedimentos de 
limpeza e conservação da escola 

Participação dos profissionais da limpeza e conservação 
no cotidiano escolar 
Organização de procedimentos 
Provimento de materiais 

Acompanhamento da limpeza 
da escola Retorno da 
comunidade 
Escolar 

Equipe gestora, 
profissionais da 
limpeza e conservação 

Ano letivo corrente 
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Aperfeiçoar os procedimentos de 
limpeza e conservação da escola 
Melhorar os procedimentos de 
vigilância da escola 

Participação dos profissionais da merenda no cotidiano 
escolar 
Organização de procedimentos Provimento de materiais 

Acompanhamento da 
preparação e servimento das 
refeições 
Retorno da comunidade 
Escolar 

Equipe gestora, 
profissionais da cocção 

Ano letivo corrente 

 Participação dos profissionais da vigilância no cotidiano 
escolar 
Organização de procedimentos de segurança, incluindo 
professores e estudantes 
Provimento de materiais 

Acompanhamento da vigilância 
da escola Retorno da 
comunidade escolar 

Equipe gestora, 
profissionais da 
vigilância 

Ano letivo corrente 
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PLANO DE AÇÃO CONSELHO ESCOLAR 
 

0bjetivos Metas Ações/Estratégias Responsáveis Cronograma 

Deliberar sobre diretrizes, metas e prioridades da 

instituição de ensino. 

Participar da elaboração do calendário escolar, o que 

competir à unidade escolar, observada a legislação 

vigente. 

 

Atualizar no início de cada ano, entre 2019 e 

2022, o Plano de Ação que será implantado. 

 

Participação na comissão para elaboração, 

revisão e avaliação do PPP. 

 

 
 
Membros do 
Conselho Escolar 

 
Inicio do ano letivo 

Acompanhar a evolução dos indicadores (abandono 

escolar, aprovação, aprendizagem, entre outros) 

propondo, quando se fizerem necessárias, intervenções 

pedagógicas e/ou medidas socioeducativas visando à 

melhoria da qualidade social da educação escolar. 

Propor e coordenar alterações curriculares na unidade 

escolar, respeitada a legislação vigente, a partir da 

análise, entre outros aspectos, do aproveitamento 

significativo do tempo e dos espaços pedagógicos na 

escola. 

Propor e coordenar discussões junto aos segmentos e 

votar as alterações metodológicas, didáticas e 

administrativas na escola, respeitada à legislação 

vigente. 

Estabelecer um diálogo com professores e 

estudantes, em momentos de Avalição 

Institucional e outros, visando acompanhar a 

aplicação do Currículo em Movimento em todas 

as disciplinas. 

 

Articulação de ações e projetos junto à 

supervisão, coordenação pedagógica, e 

professores. 

Solicitação junto à secretaria da unidade escolar, 

de relatórios sobre indicadores de qualidade, 

evasão, aprovação e reprovação, sempre que 

necessário. 

 

 Durante o ano letivo 

Participar do processo de elaboração e aprovação da 

Proposta Pedagógica da unidade escolar 

Mobilizar meios de execução e avaliação da Proposta 

Pedagógica 

Deliberar a respeito do Plano de aplicação de recursos 

físicos e financeiros da unidade escolar. 

 

Reunir-se com o corpo docente e a direção, de 

forma ordinária e extraordinária, para avaliar os 

casos de estudantes que tenham dificuldade de 

se adaptar ao regimento escolar, estabelecendo 

ações para ajudar tais estudantes. 

 

Reuniões mensais para discutir a respeito de sua 

forma de atuação. 

  

Mobilizar a Prestação de Contas da unidade escolar. 

Fiscalizar programas de interação entre escola-

comunidade. 

 

Verificar, semestralmente, a prestação de 

contas da escola, além de indicar o melhor uso 

dos recursos. 

 

Solicitação, junto à direção, de publicidade na 

Prestação de Contas da escola. 

  

Eleger membros para preencher vacâncias. Ter um conselho atuante. Procedimentos formais para preenchimento de 

vacância. 

  

 

 

 



46 

 

 

PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
0bjetivos Metas Ações/Estratégias Responsáveis Cronograma 

Assumir o protagonismo no apoio ao trabalho 

pedagógico, à formação continuada, ao planejamento e 

ao desenvolvimento do PPP, sempre visando a 

aprendizagem de todos os estudantes.  

Articular e mobilizar a equipe escolar para elaborar, 

desenvolver e avaliar O PPP.  

 

Manter uma coordenação pedagogica atuante. Elaboração, implementação e avaliação do PPP. 

Discussão sobre o papel da coordenação e do(a) 

coordenador(a) pedagógico da escola.  

Reuniões para estudos e discussões sobre 

temáticas relacionadas ao processo ensino e 

aprendizagem.  

Promoção de parcerias para estudar temáticas 

relacionadas ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

Elaboração e acompanhamento dos 

planejamentos docentes. 

 
Coordenadoras 
Pedagógicas com 
auxílio dos 
professores 
readaptados 

 
Durante o ano letivo 

Ouvir os(as) professores(as) para identificar suas 

demandas práticas e recomendar estudos que auxiliem 

na reflexão sobre o trabalho pedagógico.  

Articular reflexões e discussões sobre o trabalho 

pedagógico 

Trabalhar com temas relevantes para os 

estudantes.  

Levantamento, junto ao grupo de profissionais, de 

temáticas e questões que desejam inserir nas 

coordenações pedagógicas. 

 Elaboração de cronograma  de  atividades  a 

serem desenvolvidas. 

Diagnóstico dos encontros de coordenação 

pedagógica, identificando os aspectos que 

precisam ser revistos e os que devem ser 

potencializados. 

  

Promover estudos sobre o Currículo da Educação Básica, 

as Diretrizes e Orientações Pedagógicas da Rede. 

Açoes pedagogicas sempre articuladas ao 

Curriculo em Movimento. 

Estudos sobre o Currículo da Educação Básica, as 

Diretrizes e Orientações Pedagógicas da Rede, por 

meio de leituras; oficinas; palestras com 

especialistas ou profissionais da própria escola. 

 

  

Coordenar a participação dos professores no PPP e na 

proposição de ações educativas que busquem a melhoria 

na qualidade do trabalho pedagógico. 

Projetos sempre atualizados Elaboração, execução e avaliação dos projetos. 

Análise coletiva dos resultados das avaliações 

para planejamento das intervenções pedagógicas 

para as aprendizagens dos estudantes.  

Estudo de casos. 
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PLANO DE AÇÃO ARTICULADO DOS SERVIÇOS DE APOIO (SEAA/OE/SR)  
AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA) - 2022 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Orientar as famílias 
quanto ao 
comprometimento com 
desenvolvimento escolar 
de todos os estudantes; 

Realização de reuniões com os pais e/ou responsáveis e 
estudantes. 

Responsável: EEAA, SR e OE 
 

Envolvidos: Equipe Gestora, 
Secretaria, Professores, 
Coordenação Pedagógica e 
Educadores Sociais e demais 
servidores. 

Durante todo o ano letivo de 2022 Feedback das famílias; Frequência 

dos estudantes 

Discutir e fortalecer o 
papel e atribuições da 
Sala de Recursos e 
Serviços de Apoio. 

Divulgação e estudo da legislação educacional e documentos 
orientadores dos Serviços de Apoio (regimento escolar, 
estratégia de matrícula,  OPs, leis distritais e federais) 

 
Participação, de forma colaborativa, das coletivas, conselhos 
de classe, reuniões de pais e outros momentos de 
coordenações e encontros pedagógicos 

 
Organização e participação em eventos como a Semana da 
Inclusão, Festa da Família, Festa Junina, Festa das Regiões, 
entre outros. 

Responsável: EEAA , SR e OE 

 
Envolvidos: Equipe Gestora, 
Professores e Educadores 
Sociais 

Bimestralmente, participar das 
reuniões de pais/familiares, dos 
conselhos de classe 

 
Semanalmente, participar das coordenações 
pedagógicas 

 
Sempre que convocados, participar dos 
encontros e reuniões da escola 

Avaliação oral dos 
participantes nas 
atividades 

 
Avaliação escrita mediante 
instrumento próprio 

 
Adesão efetiva dos participantes 
(estudantes, profissionais, 
familiares, etc), em termos 
numéricos e de participação 

Desenvolver estratégias 
que favoreçam o 
comprometimento da 
comunidade escolar no 
processo de um 
atendimento com 
qualidade social e 
acolhimento para todos 
os estudantes, 
considerando sua 
diversidade e diferenças. 

Organização e participação em momentos/tempos de 
formação continuada e assessoria coletiva com temáticas 
relativas aos Serviços de Apoio: Apresentação do 
trabalho; Inclusão escolar; Adequações/adaptações, 
Legislação educacional; PPP; Intervenções pedagógicas 
dos Ciclos. 

Responsável: EEAA, SR e OE 
 

Envolvidos: Equipe Gestora, 
Secretaria, Professores, 
Coordenação Pedagógica e 
Educadores Sociais e demais 
servidores. 

Durante o ano letivo, sendo que as 
coordenações coletivas do mês de março 
teriam destinação específica para 
apresentação/discussão sobre o Serviço, 
papeis e atribuições. 

Adesão, numérica e qualitativa, 
nas propostas e ações dos 
Serviços de Apoio 

 
Feedback da Direção e Coordenação 
Pedagógica 

Orientar o corpo docente 
sobre o direito em 
relação às 
adequações/adaptações 
curriculares aos 
estudantes ENEE e, 
durante o processo, 
acompanhar sua 
efetivação . 

Realização de atividades de sensibilização quanto ao direito 
legal e humano de todos aprenderem: estudos na 
coordenação pedagógica, apresentação da fundamentação 
legal, atividades nas salas de aula, participação nas reuniões 
de pais e familiares 

 
Atendimento individual ou em pequenos grupos, com 
professores regentes, sobre as dificuldades e 
potencialidades de cada estudante e orientá-los quanto 
às intervenções (adequações/adaptações). 

Responsável: EEAA, SR e OE 
 

Envolvidos: Equipe Gestora, 
Professores, Coordenação 
Pedagógica. 

Durante o ano letivo, sendo: 
 

- reuniões com os pais/familiares no mês 
de março e no mês de agosto 

 

- participação semanal nas coletivas 

 
-organização de coletivas sempre que 
solicitado/necessário 

 
Semanal ou mensalmente, organizar 
encontros com grupos menores ou 
individualmente com os professores 

Análise do rendimento 
acadêmico bimestral do 
Estudantes ENEE 

 
Superação e/ou redução das 
situações de exclusão no âmbito 
escolar (participação dos 
estudantes atendidos pelos 
Serviços em passeios, intervalo, 
atividades psicomotoras, estudos 
do meio, projetos 
interdisciplinares, etc) 
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Bimestralmente, acompanhar o registro e 
a efetivação do processo das 
adaptações/adequações curriculares. 

Mediar ações junto aos 
professores regentes 
sobre a importância de 
trabalhar a transição 
nos 5º, 6º e 9º anos; 

Aplicação do Projeto Interdisciplinar “Transição com Apoio 
é Melhor”, previsto nO PPP da escola, assumindo as tarefas 
atribuídas ao serviço. 

Responsável: EEAA, SR e SR 
 

Envolvidos: Equipe Gestora, 
Professores, Coordenação 
Pedagógica e Estudantes 

De março a novembro, de acordo com 
as datas indicadas no Projeto 
Interdisciplinar 

Resultados de aprovação ou 
retenção nos anos subsequentes 

 
Melhoria do desempenho 
acadêmico no 6º e 9º anos. 

Verificar a necessidade 
do Estudo de Casos 
omissos. 

Realização dos estudos de casos pela Sala de recursos/ 
EEAA dos estudantes que permanecerão no mesmo tipo de 
atendimento pra 2019. 

Responsável: EEAA: Equipe 
Gestora, Secretaria, 
Coordenação e Professores 

Durantes os meses de agosto e 

setembro 

Entrega dos estudos de casos 
concluídos a fim de adequação de 
Estratégia de Matrícula para 2023 

 Apresentação dos serviços de apoio para: Os professores e 

equipe gestora na coordenação coletiva. Aos pais da 

comunidade escolar. Aos estudantes nas salas de aula. 

 
Palestra sobre inclusão escolar na Semana Distrital da 

Pessoa portadora de Deficiência na escola abordando 

aspectos como: bulliyng, respeito a diferenças, 

relacionamentos e convívio social, informações a respeito 

dos tipos de transtornos e necessidades especiais. 

 
Na Semana de Educação para a Vida haverá exposição de 

material a respeito das demandas observadas pela equipe 

de apoio na unidade escolar como: respeito às diferenças e 

bulliyng. 

Equipe de Apoio: SOE, EEAA, 
AEE. 

Ao longo do ano vigente. 
 
Semana de Educação para a vida, Semana 
da Pessoa portadora de Deficiência, etc. 

Levantamento de dados a partir da 
observação das condutas 
posteriores ao trabalho realizado; 

Escuta de discursos posteriores dos 
estudantes e dos professores; 
 

Discussão e reflexão intra-equipe a 

partir dos resultados ao longo do ano 

letivo (SOE, EEAA, AEE); 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM  – EEAA  
 

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA - 2022 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1- Mapeamento 
Institucional 

Meta  2:  Garantir  o  acesso  universal,  assegurando  a 
permanência e a aprendizagem dos estudantes a partir 

Mapear a unidade 
escolar, por meio da
 
 análise 
institucional das 
várias dimensões 
nelas existentes, de
 modo 
 a 
considerar aquelas 
que são promotoras
 de 
sucesso e/ou 
fracasso no âmbito 
do espaço escolar. 

Ler e participar da atualização do 
PPP. 
Pesquisar a história da escola. 
Analisar o espaço físico da escola 
e seu impacto no processo de 
ensino- aprendizagem. 
Analisar a conjuntura e contexto 
social em que a escola está 
inserida. 
Levantar dados dos estudantes 
com Transtornos Funcionais, 
Deficiências, Dificuldades de 
Aprendizagem e Retidos. 
Ler e categorizar os relatórios, 
indicando e priorizando os que 
precisam ser revistos. 
Levantar as queixas mais 
frequentes dos profissionais. 
Participar dos espaços/tempos 
coletivos das unidades escolares, 
quando possível. 
 
Analisar a situação de 
aprendizagem dos estudantes que 
ficaram em três ou mais 
disciplinas bimestralmente. 

Responsável: EEAA 
 
Envolvidos: Equipe 
Gestora, Secretaria, AEE, 
Professores, Coordenação 
Pedagógica, Educadores 
Sociais e demais 
servidores. 

Primeiro bimestre, com 
possíveis atualizações 
durante todo o ano 
letivo. 
 
Agosto e Setembro - 
Leitura e Categorização 
de Relatórios/Início das 
observações 
 
Coletivas semanais 

Avaliação institucional 
pela escola a ser realizada 
ao longo do ano letivo, 
tendo como referência seu 
Projeto Político-
Pedagógico, por meio de 
procedimentos/instrum 
entos por ela construídos, 
tais como: fichas, 
questionários, reuniões, 
assembleias, plenárias, 
entre outros; 
 
Análise dos instrumentos/ 
registros dos Conselhos de 
Classe (fichas/atas). E, no 
caso dos Conselhos 
Participativos, a avaliação 
dos estudantes por meio 
de instrumento próprio. 

 dos 6 anos de idade, ao ensino fundamental de 9 anos, 

 assegurando, também, a conclusão dessa etapa até os 

 14 anos de idade ou até o último ano de vigência deste 

 Plano. 

 2.14 – Reorganizar, por meio de amplo debate com os 

 profissionais da educação, o trabalho pedagógico, 

 buscando melhorar a qualidade da educação. 

 2.54 – Desenvolver mecanismos democráticos para 

 elaboração, acompanhamento e avaliação dos projetos 

 político-pedagógicos das unidades escolares. 

 Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em 

 todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 

 escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias do 
IDEB para o Distrito Federal, em todos os anos de vigência 
deste Plano, dando uniformidade aos processos de 
avaliação das escolas. 
 
– Definir, após discussão com os atores envolvidos, os 
direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
para cada ano-período ou ciclo do ensino fundamental e 
para cada ano ou período do Ensino Médio, considerando o 
currículo em desenvolvimento no sistema de ensino do 
Distrito Federal. 
 
– Definir percentuais por período a serem alcançados em 
relação aos direitos e aos objetivos da aprendizagem. 
 
7.23 – Induzir o processo contínuo de autoavaliação das 
escolas da educação básica. 
 
7.29 – Garantir meios e instrumentos de multiplicação dos 
bons projetos desenvolvidos pelos profissionais de 
educação da rede pública de ensino, valorizando estes 
profissionais e fortalecendo a qualidade da educação. 
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DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

2- Assessoria ao 

trabalho coletivo 

 

PDE/META 

 
Meta 2: Garantir o acesso universal, assegurando a 

permanência e a aprendizagem dos estudantes a partir 

dos 6 anos de idade, ao ensino fundamental de 9 anos, 

assegurando, também, a conclusão dessa etapa até os 14 

anos de idade até o último ano de vigência deste Plano. 

2.14 – Reorganizar, por meio de amplo debate com os 

profissionais da educação, o trabalho pedagógico, 

buscando melhorar a qualidade da educação. 

 

2.30 – Ampliar as ações do Plano de Convivência em todas 
as unidades escolares do Distrito Federal, com vistas 
aminimizar situações de violência escolar. 

 
2.35 – Fomentar ações pedagógicas que promovam a 

transição entre as etapas da educação básica e as fases do 

ensino fundamental e que gerem debates e avaliações 

entre os profissionais da educação sobre a organização 

escolar em ciclos e a organização do trabalho pedagógico, 

buscando melhorar a qualidade da educação. 

 

Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em 

todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias 

do IDEB para o Distrito Federal, em todas os anos de 

vigência deste Plano, dando uniformidade aos processos 

de avaliação das escolas. 

 

7.7 – Garantir políticas de combate à violência na escola, 

inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à for- 

mação dos profissionais de educação para detecção dos 

sinais de suas causas, como a violência doméstica e 

sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas 

para promover a construção da cultura de paz e um 

ambiente escolar dotado de segurança para a 

comunidade. 

 

7.13 – Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, 

articulando a educação formal e as experiências de 

 

OBJETIVOS 

 
Intervir 
institucionalmente, 
junto à unidade 
escolar  na 
conscientização 
dos processos 
educativos, no que 
se refere aos seus 
avanços, 
compreendidos 
como  ações 
pedagógicas  bem 
sucedidas   e/ou 
desafios    a   serem 
superados 
mediante a ação 
coletiva. 
 

 

AÇÕES 

 
Discutir acerca das concepções e 
práticas pedagógicas da unidade 
escolar; 
Realizar rodas de conversa, 
grupos de reflexão e atividades 
afins com a comunidade escolar; 
Participar das atividades 
coletivas: oficinas, conselhos de 
classe, coordenação coletiva, 
reuniões, vivências, dentre 
outras; 

Contribuir com a formação 
continuada dos profissionais da 
escola, com a organização de 
momentos de reflexão. 
Realizar pré- conselhos que 
levantem dados sobre como as 
metodologias utilizadas pelos 
professores, atingem os 
estudantes nos aspectos 
relacionados à aprendizagem, 
dando-se feedbacks a esses 
profissionais, de forma que 
possam refletir sobre o trabalho 
que está sendo realizado em sala 
de aula. 

 

RESPONSÁVEIS 

 
Responsável: EEAA 

 

Envolvidos: Equipe 
Gestora, Secretaria, AEE, 
Coordenação 
Pedagógica, Professores, 
demais servidores e 
Familiares. 

 

CRONOGRAMA 

 
Durante o ano letivo, 
observados os 
cronogramas: 

 

-Dos Conselhos de 
Classe; 

 

- Das Coordenações 
Coletivas das quartas- 
feiras 

 

- Dos encontros das 
segundas-feiras dos 
Anos Finais. Dos 
encontros das terças-
feiras/quartas- feiras 
dos Anos Iniciais. 

 

- Dos encontros 
ampliados na escola 

 

- -Reuniões com 
estudantes e 
familiares para 
abordagem de 
assuntos específicos, 
de acordo com a 
demanda durante o 
ano letivo. 

 

AVALIAÇÃO 

 
Análise dos resultados 
gerais do desempenho 
acadêmico dos 
estudantes por bimestre 
(dados de recuperação, 
evasão, frequência). 

Análise das respostas de 
instrumentos elaborados 
especificamente para as 
atividades indicadas, 
quais sejam: oficinas, 
rodas, reuniões, etc. 

Participação quantitativa 
nas atividades propostas. 

Análise dos resultados da 
Provinha Brasil, Prova 
Brasil, Ana, Diagnósticos 
da rede. 

 

Análise de mudanças 
práticas, a partir das 
reflexões realizadas nas 
formações. 
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educação popular e cidadã, com os propósitos de que a 

educação seja assumida como responsabilidade de todos 

e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das 

políticas públicas educacionais. 

 

7.16 – Estabelecer ações efetivas, especificamente 

voltadas a promoção, prevenção, atenção e atendimento 

à saúde e à integridade física, mental e emocional dos 

profissionais da educação, como condição para a melhoria 

da qualidade educacional. 

 

7.23 – Induzir o processo contínuo de autoavaliação das 
escolas da educação básica. 

 
Meta 21: Garantir, já no primeiro ano de vigência deste 

Plano, 100% do atendimento escolar para todos os 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa e 

internação cautelar, em consonância com os princípios 

dos direitos humanos e com qualidade pedagógica. 

 

21.4 – Garantir a equidade no atendimento escolar 

prestado aos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas, incluindo ações afirmativas e trpromoção 

do respeito à diversidade étnico-racial, no âmbito do 

atendimento socioeducativo, com o objetivo de erradicar 

as injustiças e a exclusão social. 

 

21.6 – Promover estratégias de inclusão e 

acompanhamento escolar dos adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas, em meio 

aberto. 

 

21.11 – Assegurar que a educação das relações étnico- 

raciais e a educação patrimonial sejam contempladas 

conforme estabelecem o art. 26-A da LDB; o Parecer 

CNE/CP 003/2004 – Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; e a Lei nº 

4.920, de 2012. 
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DIMENSÕES 
 

3- 
Acompanhament 
o do Processo de 
Ensino- 
Aprendizagem 

 

PDE/METAS 
 

Meta 2: Garantir o acesso universal, assegurando a 

permanência e a aprendizagem dos estudantes a partir 

dos 6 anos de idade, ao ensino fundamental de 9 anos, 

assegurando, também, a conclusão dessa etapa até os 14 

anos de idade até o último ano de vigência deste Plano. 

 

2.8 – Implantar estratégias de acompanhamento dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais, 

transitórias ou não, estabelecendo o número de 

estudantes por sala de acordo com o disposto pela 

Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001, garantindo profissional 

qualificado. 

 

2.12 – Criar mecanismos para o acompanhamento 

individualizado dos alunos do ensino fundamental, 

atentando para as especificidades do estudante de forma 

a garantir a qualidade do atendimento. 

 

2.18 – Fortalecer, em articulação com os demais órgãos 

da rede de proteção social, o acompanhamento e 

monitoramento do acesso e da permanência das crianças 

e dos adolescentes matriculados no ensino fundamental, 

priorizando as populações em peculiar situação de risco e 

ou vulnerabilidade. 

 

2.20 – Garantir que as unidades escolares de ensino 

fundamental, no exercício de suas atribuições no âmbito 

da rede de proteção social, desenvolvam ações com foco 

na prevenção, na detecção e no encaminhamento das 

violações de direitos de crianças e adolescentes (violência 

psicológica, física e sexual, negligência, constrangimento, 

exploração do trabalho infanto-juvenil, uso indevido de 

 

OBJETIVO 
 

Colaborar para a 
promoção da 
melhoria do 
desempenho de 
todos os 
estudantes da 
unidade escolar, a 
partir de uma 
perspectiva 
institucional, 
demandando 
especial  atenção 
aos estudantes 
com queixas 
escolares. 

 

AÇÕES 
 

Acolher e discutir as queixas 
escolares; 
Realizar observações e outros 
procedimentos de pesquisa da 
dinâmica de sala de aula e de 
outros contextos educativos; 
Fazer avaliação de estudantes 
para encaminhamentos 
necessários; 
Promover estudos de caso; 
Elaborar, distribuir e 
acompanhar material específico 
para a efetivação das adaptações 
curriculares para os estudantes 
com TFE; 
Acompanhar os estudantes 
atendidos pela SAA, inclusive 
observando as orientações do 
Plano Interventivo; 
Encaminhar para as redes de 
apoio e serviços; 
Realizar rodas de conversa, 
grupos de reflexão e atividades 
afins com a comunidade escolar. 
Realizar reunião com os 
estudantes que tenham o 
diagnóstico de TFE, a fim de 
esclarecer a respeito do 
diagnóstico e refletir sobre 
possíveis estratégias para lidar 
com dificuldades que possam 
apresentar. 
Realizar reuniões com 
responsáveis logo após os 
resultados do 1º e 3º bimestres, 

 

RESPONSÁVEIS 
 

Responsável: EEAA 
 

Envolvidos: Equipe 
gestora, Familiares, 
Coordenação 
pedagógica, Estudantes e 
AEE. 

 
CRONOGRAMA 

 
Durante o bimestre, 
acompanhamento da 
aplicação  das 
adaptações e, ao final 
do  bimestre, 
recolhimento   do 
material para arquivo 
na documentação 
escolar; 

 

Rodas de conversas 
com os estudantes com 
TFE: ao final de cada 
bimestre letivo (1º, 2º 
e 3º). 

 

Atividades da transição 
(do 5º p/ 0 6º e do 9º 
p/ EM): 

 

1º semestre: reuniões 
com estudantes; 
discussão com o 
coletivo docente 

 

2º semestre: atividades 
do Dia do Estudante, 
reuniões sobre 
formaturas, ações 
preparatórias para o 
ano subsequente com 
estudantes, eventos da 
formatura 

 

Encontros com os 
responsáveis: 

 
AVALIAÇÃO 

 
Acompanhamento da 
efetivação das estratégias 
propostas nas fichas de 
acompanhamento para 
os estudantes com TFE, 
alterando ou mantendo- 
as. 

 

Análise dos boletins dos 
estudantes com TFE e de 
outros que tenham sido 
acompanhados  durante 
o bimestre. 

Autoavaliação dos 
estudantes 
atendidos/acompanhado 
s. 

 

Feedback, mediante 
encontros presenciais, 
com as famílias para 
análise da situação dos 
estudantes 
acompanhados. 

 

Feedback, mediante 
encontros presenciais, 
com os profissionais 
(gestores, professores, 
orientadores)  para 
análise do trabalho 
institucional  e/ou 
individual. 

 

Análise e devolutiva das 
fichas de adaptação 
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 drogas e todas as formas de discriminação), por meio da 

inserção dessas temáticas no projeto político-pedagógico 

e no cotidiano escolar, identificando, notificando e 

encaminhando os casos aos órgãos competentes. 

 

2.23 – Promover ações de prevenção e enfrentamento à 

medicalização indevida da educação e da sociedade, 

buscando entender e intervir em diferentes fatores 

sociais, políticos, econômicos, pedagógicos e psicológicos 

que impliquem sofrimento de estudantes e profissionais 

da educação. 

 

2.30 – Ampliar as ações do Plano de Convivência em todas 

as unidades escolares do Distrito Federal, com vistas a 

minimizar situações de violência escolar. 

 

2.35 – Fomentar ações pedagógicas que promovam a 

transição entre as etapas da educação básica e as fases do 

ensino fundamental e que gerem debates e avaliações 

entre os profissionais da educação sobre a organização 

escolar em ciclos e a organização do trabalho pedagógico, 

buscando melhorar a qualidade da educação. 

 

2.38 – Garantir o atendimento aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais transitórias ou não, 

segundo a Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001, nas salas de 

apoio à aprendizagem, garantindo a presença de 

profissional responsável. 

 

Meta 4: Universalizar o atendimento educacional aos 
estudantes com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, 
com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade – 
TDAH, dislexia, discalculia, disortografia, disgrafia, 
dislalia, transtorno de conduta, distúrbio do 
processamento auditivo central – DPA(C) ou qualquer 
outro transtorno de aprendizagem, independentemente 
da idade, garantindo a inclusão na rede regular de ensino 
ou conveniada e o atendimento complementar ou 
exclusivo, quando necessário, nas unidades de ensino 
especializadas. 

 
4.3 – Promover a articulação pedagógica em rede, 

envolvendo o atendimento no ensino regular na 

 sendo: 
- Encontros com responsáveis 
pelos alunos com transtornos; 
- Encontros com responsáveis 
pelos estudantes que tenham 
ficado em recuperação em 3 ou 
mais disciplinas; 
Participar de  atividades 

pedagógicas  comemorativas, 

como a Semana de Educação 

para a vida, Semana da Inclusão, 

Festa Junina,  Semana da 

Consciência Negra, entre outras. 

Acompanhar o processo de 

transição dos alunos do sexto 

ano (saída dos Anos Iniciais) e do 

nono ano (entrada no Ensino 

Médio). 

Encaminhar para  atendimento 

na rede de apoio. 

 - após encerramento 
dos bimestres (1º, 2º e 
3º); e quando se fizer 
necessário. 

 

Atividades 
comemorativas: de 
acordo com as datas da 
escola. 

elaboradas pelo Serviço. 
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modalidade da educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva. 

 

4.18 – Apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao 

preconceito e à violência, visando ao estabelecimento de 

condições adequadas para o sucesso educacional dos 

educandos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em 

colaboração com as famílias e com órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, à 

adolescência e à juventude. 

 

4.23 – Propiciar condições educacionais para a 

continuidade da escolarização dos educandos com 

deficiência na educação de jovens e adultos, de forma a 

assegurar e estimular a educação ao longo da vida, 

observadas suas necessidades e especificidades, inclusive 

nas unidades especializadas. 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE DE APOIO/SOE 
PLANO DE AÇÃO EQUIPE DE APOIO/SOE 2022 

DIMENSÕES 

DE ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1- Mapeame

nto 

Institucion

al;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Assessoria 

ao Trabalho 

Coletivo 

 Meta 2 

 

Estratégia 2.12 

 

Assegurar acompanhamento 

individualizado para estudantes, 

assegurando as especificidades de cada 

um. 

 

Estratégia 2.17 

 

Promover e fortalecer, em articulação 

com os demais órgãos da rede de 

proteção social, políticas de promoção 

da saúde integral das crianças e dos 

adolescentes... 

 

Estratégia 2.20 

 

...prevenção e na detecção e no 

encaminhamento das violações de 

direitos de crianças e adolescente. 

 

Estratégia 2.22 

 

Fomentar políticas de promoção de 

cultura de direitos humanos no ensino 

fundamental, pautada na 

democratização das relações e na 

convivência saudável com toda a 

comunidade escolar 

 

Estratégia 2.35 

 

Fomentar ações pedagógicas que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participar com temas 

relevantes para atualização e 

informação, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Verificar estudantes que 

apresentam dificuldades nos 

aspectos   pedagógicos, 

sociais/relacionais, familiares, 

 afetivos   e 

comportamentais   que 

possam dificultar o  seu 

desenvolvimento  neste 

processo educativo. 

 

 

- Caracterização da escola. Através de: 

 

- Escuta de relatos da equipe diretiva, queixas e 

exposições dos professores. 

 

- Observação de eventos. 

 

- Contato com familiares e estudantes. 

 

- Atendimento a toda a comunidade escolar. 

 

- Avaliação de resultados dos anos anteriores, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

- Colaborar com eventos planejados pela 

escola, conforme as necessidades 

apresentadas. 

 

- Oferecer ideias, contribuir com recursos 

materiais e humano, assim como participar de 

formulação estratégica que possa enriquecer 

as atividades coletivas. 

 

- Disponibilizar apoio em situações diversas 

de modo a incluir o SOE como parte da equipe 

de trabalho. 

 

- Reunião com pais/responsáveis dos alunos 

para informações e esclarecimentos a respeito 

 

 

- SOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SOE 

- Ao longo do 

primeiro semestre 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Avaliação a 

partir das 

observações dos 

comportamentos 

, atitudes e 

dificuldades 

encontradas ao 

longo do ano 

letivo. 
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3- 

Acompanhame

nto do 

Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

promovam a transição entre as etapas 

da educação básica 

 

Estratégia 2.26 

 

Ampliar atividades extracurriculares de 

incentivo aos estudantes e de estímulo 

a habilidades. 

 

Estratégia 2.47 

 

Implementar políticas de prevenção à 

evasão motivada por preconceito e 

discriminação racial, criando rede de 

proteção contra formas associadas de 

exclusão. 

 

Meta 5 

 

Estratégia 5.12 

 

Garantir o pleno funcionamento do 

SOE, em todas as unidades escolares. 

 

Meta 7 

 

Estratégia 7.7 

 

Garantir políticas de combate à violência 

na escola, inclusive pelo 

desenvolvimento de ações destinadas à 

formação dos profissionais de educação 

para detecção dos sinais de suas causas, 

como a violência doméstica e sexual, 

favorecendo a adoção das providências 

adequadas para promover a construção 

da cultura de paz e um ambiente escolar 

dotado de segurança para a 

comunidade. 

 

Desenvolver estratégias de 

prevenção de situações derisco. 

 

 

 

- Observar situações de risco 

entre toda a comunidade 

escolar,  principalmente 

relacionadas a estudantes em

 situação de vulnerabilidade. 

 

- Contribuir na construção de 

hábitos, valores e atitudes que 

favoreçam os aspectos 

relacionais, de vida e de bem-

estar pessoal. 

 

 

 

- Apoiar e fornecer subsídios 

aos professores em situações 

pertinentes ao SOE: 

 

- Dificuldades gerais no 

processo de ensino 

aprendizagem; 

 

 

 

- Dificuldades 

- pessoais/profissionais de 

adaptação ao processo de 

ensino aprendizagem.  

- Oferecer feedback sobre 

situações e sobre 

estudantes encaminhados 

ao SOE. 

 

 

 

- Desenvolver atividades 

do funcionamento do processo pedagógico. 

 

- Atender estudantes encaminhados pela 

comunidade escolar. 

 

- Acompanhar estudantes que necessitem de 

atenção especializada. 

 

- Atender familiares de estudantes de modo a 
contribuir em resolução dedificuldades 
existentes que sejam pertinentes ao processo 
educativo. 

-  
- Encaminhar estudantes a outros profissionais 

fora do ambiente educacional. (Médicos e 
outros Profissionais da área de saúde). 

-  
- Solicitar apoio sempre que necessário de 

outros serviços de apoio fora do ambiente 
educacional. (Conselho Tutelar, entre outros). 

-  
- Elaborar atividades voltadas para a 

sensibilização e conscientização dos 
estudantes sobre a inclusão escolar de alunos 
com necessidades educacionais diferenciadas. 
(Atuando juntamente com EEAA e professoras 
da Sala de Recursos). 

-  
- Planejar atividades específicas voltadas para o 

esclarecimento e conscientização sobre 
práticas prejudiciais nas convivências sociais e 
bem-estar geral. Ex: Bulliyng. 

-  
- Preparar materiais para exposição na Semana 

Distrital de Educação para a Vida sobre 
Bulliyng, Respeito, Amizade e Convivências de 
bem-estar. (SOE, EEAA e Sala de Recursos). 

- Oferecer aos estudantes, orientações sobre 
hábitos de estudos de modo a facilitar 
surgimento de estratégias próprias de cada um 
que contribua facilitando a sua jornada de 
aprendizagem. 

-  
- Realizar exposição sobre informações de 

cursos técnicos e outros de aprendizagens para 
colaborar no planejamento do estudante sobre 
realizações futuras. 
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informativas que contribuam 

com reflexões sobre 

-  
- Contribuir com informações e atividades 

específicas no final do ano letivo sobre 
transição dos estudantes que ingressarão em 
novo segmento educacional dentro do CEF 
Privê assim como os estudantes que iniciarão 
no Centro de Ensino Médio. 

-  
- Trabalhar junto aos professores temas 

solicitados ao longo do ano, preferencialmente 
em espaço de coordenação pedagógica 
coletiva. 

-  
- Observar estudantes que apresentam sinais de 

violência ou assédio, ou acolher informações 
para averiguar/denunciar e tomar as 
providências cabíveis. 

-  
-  
-  
-  
-  
- Contribuir com atividades que promovam 

reflexões sobre: Respeito, Ética, Amizade, 
Responsabilidade. Através de palestras com os 
alunos e atividades extras realizadas com 
exposição de painéis, folders, etc. 

-  
- Combater, através de conscientização com 

toda a comunidade escolar a prática de 
comportamentos prejudiciais as relações 
sociais. Como por exemplo: assédio moral, 
discriminações e preconceitos com palestras, 
atividades dinâmicas e materiais expostos em 
murais da escola. 

-  
- Colocar o SOE a disposição para eventuais 

situações que qualquer membro da 
comunidade escolar possa necessitar. 

-  
- Realizar parcerias com outras 

Instituições/pessoas que contribuam com as 
necessidades da escola. 
-  
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTACAO DA CULTURA DE PAZ NA ESCOLA 
 

Objetivos 

Buscar estratégias de acordo com a realidade da nossa comunidade para estimular uma cultura de paz. 

 

Informar sobre boas condutas de convivências sociais. 

 

Estimular relações sociais fundamentadas em valores como: respeito, empatia, cooperação e responsabilidade. 

 

Estimular relações sociais fundamentadas em valores como: respeito, empatia, cooperação e responsabilidade. 

 

Promover momentos para dialogar sobre relações humanas e respeito ao próximo. 

 

Favorecer uma consciência sobre diversidade social e boas convivências 

Minimizar situações de brigas, falta de respeito e preconceitos sociais. 

 

Promover uma união de convivências onde, dentro do possível, todos possam compreender e respeitar as diferenças. 

 

Metas 

Conhecer a comunidade escolar, comportamentos, hábitos e necessidades. 

 

Propor parceria escola/família neste processo educativo. 

 

Promover reflexão sobre o tema Bullying, racismo, inclusão social e respeito ao próximo 

Propiciar métodos diferenciados de reflexão a partir dos filmes para novas formas de pensamento e insight. 

 

Despertar a atenção para o tema a partir da didática diferenciada de profissionais de outros ambientes. 

 

Proporcionar a inclusão de todos os estudantes em ações criativas e diferentes das atividades de sala de aula, onde possam experimentar momentos diferentes de compartilhamento de ideias e respeito aos 

limites uns dos outros, através da cultura e dos esportes. 

 

Atenção especial aos estudantes ANEEs e ao respeito nas convivências. 

 

Oferecer momentos de reflexão e debates sobre o tema. 

 

Proporcionar através de métodos visuais, oportunidades de compreensão sobre o tema. 
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Ficar à disposição dos estudantes neste processo de aprendizagem social e afetiva para qualquer necessidade que apresentem. 

Estratégias/ Ações 

Através de conversas, escutas e observações. 

 

Disponibilizar informações sobre legislações e legalidades sobre temas como: Bullying, racismo, respeito ao próximo, inclusão e convivências sociais saudáveis 

Oferecer momentos com filmes, debates e reflexões sobre Bullying e inclusão social. 

 

Solicitar participação de outros profissionais fora do nosso ambiente escolar para ministrar palestras sobre o tema 

Aproveitar eventos e outros projetos escolares para trabalhar paralelamente o tema. Ex: Feira cultural, Jogos Interclasse. 

. Explorando atitudes de lealdade, cooperação, compreensão de limites, respeito e outras. 

 

Informar sobre as necessidades especiais em debates e reflexões e solicitar apoio de todos. 

 

Esclarecimentos sobre o crescimento pessoal na convivência saudável com as diferenças. 

 

Conversas informais nas turmas sobre o tema onde todos os profissionais envolvidos atendam os mesmos objetivos de fala. 

 

Utilizar banners, cartazes pelo ambiente escolar sobre o tema. Para visualização constante e informativa. 

 

Avaliação 

Durante o desenvolvimento das atividades propostas, percebemos uma ótima participação dos estudantes e de todos os profissionais envolvidos. Os momentos de acolhimento e escuta sempre são produtivos 

e bastante procurados. Espaço de fala de todos os segmentos. Neles, são expostos os medos e angústias e a partir deste espaço, surgem ideias e estratégias para serem trabalhadas nos grupos. 

Durante a exposição dos filmes e debates, percebemos que os estudantes participam e aparentam atenção e comoção, o que sugere uma 

certa empatia com os temas de respeito ao próximo, Bullying e convivências sociais saudáveis. Refletem e debatem. As conversas francas em sala de aula sobre situações desafiadoras de discriminações são 

satisfatórias. 

 

Cronograma 

Durante o ano letivo 

 

Responsáveis 

Equipe diretiva, coordenadores, professores e orientadora educacional 
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PLANO DE AÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS ANOS FINAIS  
 

OBJETIVOS / METAS 

 Intervir na aquisição dos saberes necessários para a garantia das aprendizagens nos Anos Finais. 

 Assegurar a melhoria do processo ensino-aprendizagem e consequente elevação das taxas de promoção, de forma a superar a cultura do fracasso escolar e possibilitando mais qualidade à 

aprendizagem. 

 Garantir a recomposição das aprendizagens causada pela pandemia da COVID. 

AÇÕES 

Reagrupamento interclasse dos alunos por grau de dificuldade e nível de conhecimento 
Material pedagógico diferenciado  
Atividades diversificadas  
Atendimento mais individualizado 
Participação de alunos monitores 
Utilização de material lúdico 
Aplicação do conhecimento no cotidiano 
Elogiar as tarefas bem feitas 
Uso de tecnologias nas atividades escolares 
Envolvimento da família no processo ensino-aprendizagem 
Valorização das competências 
Valorização dos esforços e avanços dos estudantes 
Plantão de dúvidas no turno contrário às aulas  

AVALIAÇÃO 

A avaliação será diagnóstica, processual e formativa, para que o professor  possa rearticular sua prática de acordo com as necessidades dos alunos. Serão observados os seguintes aspectos: participação, 
interesse, desempenho de aprendizagem, engajamento e colaboração. 

RESPONSÁVEIS 

Corpo docente Anos Finais, Supervisão e Coordenação Pedagógica 

CRONOGRAMA 

Durante todo o ano letivo 
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PROJETOS INTERDISCIPLINARES – PARA 2022 

Falar de um Projeto Interdisciplinar é planificar uma ação que tenha em comum 

duas ou mais disciplinas ou outros ramos do conhecimento. 

A palavra interdisciplinar é formada pela união do prefixo "inter", que exprime a 

ideia de "dentro", "entre", "em meio"; com a palavra "disciplinar", que tem um sentido 

pedagógico de instruir nas regras e preceitos de alguma arte ou campo de saber. 

Embora o caráter interdisciplinar devesse ser natural na organização do 

trabalho pedagógico, ainda faz-se necessário planejar momentos em que o tratamento 

interdisciplinar seja mais abrangente e sistemático, com a intervenção de professores 

de várias áreas. O projeto contempla um tema escolhido para ser trabalhado por uma 

equipe mais abrangente, a ser abordado com amplitude e profundidade, de modo a 

evidenciar as relações entre diferentes aspectos, pontos de vista, conteúdos, na busca 

de enriquecimentos nos temas escolhidos. 

 
FEIRA DE CIÊNCIAS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEF 30 

Título do Projeto: Feira de Ciências 

Etapas: Local, regional, distrital, nacional Total de estudantes envolvidos: 837 

Áreas de conhecimento: Ciências, Português, Matemática, Geografia, História, Arte, Educaçao Fisica, Lingua Inglesa. 

Equipe responsável: Professores de Ciências e professores de Atividades.  

JUSTIFICATIVA 

A necessidade de modificações no processo ensino-aprendizagem vem sendo amplamente discutida pelos diversos segmentos da 

educação. A legislação federal, na forma da LDB 9394/96, aponta para a necessidade de um ensino contextualizado e interdiscip linar. 

Dentre as atividades utilizadas com a finalidade de promover essa contextualização e interdisciplinaridade, destacam-se as feiras, que 

oferecem uma oportunidade de desenvolver um projeto de enriquecimento curricular que seja significativo para tantos, atendendo os 

eixos da ludicidade e letramento científico tecnológico, conforme preconiza o Currículo em Movimento. 

Nossa escola atende a estudantes de várias faixas etárias e com grande diversidade sociocultural, apresentando tanto problemáticas 

quanto potencialidades comuns aos ambientes localizados em áreas de vulnerabilidade social. A feira de ciências proporcionará aos 

estudantes a oportunidade de escolher um tema que desperte neles a curiosidade e o interesse e que será o objeto sobre o qual irão 

elaborar e desenvolver um projeto científico, tornando-se construtores e reelaboradores do conhecimento, tornando-se cidadãos 

reflexivos, participativos e autônomos. Visamos envolver os estudantes do Ensino Fundamental, bem como seus professores, com o 

objetivo de um estudo aprofundado sobre como escrever, executar e apresentar publicamente um projeto científico. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Como desenvolver um projeto interdisciplinar? 
Como valorizar o conhecimento científico de forma sólida, efetiva e lúdica? 
Como articular e aplicar os eixos integradores do Ensino Fundamental – Ludicidade e Letramento (Científico Tecnológico) - previstos 
no Currículo em Movimento? 

Como desenvolver a temática: Tema livre 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Fomentar a produção de conhecimentos científicos, tecnológicos, inovadores e/ou sociais em nossa 
escola. 
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ESPECÍFICOS 

 Estimular as atividades de letramento científico e tecnológico por meio da Feira de Ciências. 

 Articular os conhecimentos dos diversos componentes curriculares no Ensino Fundamental; 

 Contribuir para a autonomia dos estudantes, por meio do compartilhamento dos conhecimentos 

científico, tecnológicos e sociais, oportunizando o exercício da cidadania, da diversidade, da 

sustentabilidade e dos Direitos Humanos; 

 Desenvolver a temática da Feira, em 2022, de modo sistemático e amplo: tema livre 

CONTEÚDOS 

ANOS FINAIS 
Ciências Biológicas  
Ciências da Saúde  
Ciências Exatas  
Ciências da Terra  
Ciências Humanas 
Linguística,  
Letras e 
Artes  

ANOS INICIAIS 
Ciências Biológicas  
Ciências da Saúde  
Ciências Exatas  
Ciências da Terra  
Ciências Humanas 
Linguística,  
Letras e 
Artes 

 

ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS RECURSOS CRONOGRAMA 

Organização dos 
grupos/turmas 

Professores Quadro, giz, papel Maio 

Elaboração dos projetos 
sob supervisão do 
professor supervisor 

Professores Materiais de consulta, livros,
 computadores, 
Etc 

Maio 

Desenvolvimento da 
investigação e organização 
dos materiais 

Estudantes Específicos para cada grupo Maio- Junho 

Pré-apresentação para o 
professor supervisor 

Estudantes De acordo com o experimento e/ou tema, 
os estudantes apresentam  os materiais 
que serão usados no dia da Feira 
de Ciências 

Junho 

Realização da Feira, com a 
apresentação dos 
trabalhos 

Estudantes e 
Profissionais 

Banners, carteiras, 
mesas,  cartazes, materiais para as 
apresentações, instrumento    impresso 
de avaliação 

02 de julho 

AVALIAÇÃO 

Avaliação formativa, de caráter interdisciplinar, que será incorporada aos conceitos/notas dos componentes curriculares 
(Anos Finais) e das atividades (Anos Iniciais). 
O instrumento para avaliação os trabalhos expostos será o que consta no Regulamento do Circuito de Ciências das Escolas da 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federa, com as devidas adaptações para a realidade local. Os critérios utilizados  serão: 
Alcançou; Alcançou Parcialmente; Não Alcançou. 

REFERÊNCIAS 

http://www.barbacena.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/projeto_enviado_ao_cnpq_anex

ado.pdf http://casadoprofessorbg.blogspot.com.br/2012/06/projeto-feira-de-ciencias_26.html 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da 
Educação Básica: Pressupostos Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: 
<https://issuu.com/sedf/docs/1- pressupostos-teoricos>. Acesso em Agosto 2018. 

 
  . Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: 
Pressupostos Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: 
<http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf>. Acesso em Agosto de 2018. 

 
  . Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: 
Ensino Fundamental anos iniciais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014. Disponível em: 
<https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino- fundamental-anos-iniciais>. Acesso em Agosto de 2018. 

 
  . (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF). Currículo em Movimento da Educação 
Básica: Ensino Fundamental anos finais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d. 2014. Disponível em: 
<http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino- fundamental-anos-finais>. Acesso em Agosto de 2018. 

http://www.barbacena.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/projeto_enviado_ao_cnpq_anexado.pdf
http://www.barbacena.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/projeto_enviado_ao_cnpq_anexado.pdf
http://casadoprofessorbg.blogspot.com.br/2012/06/projeto-feira-de-ciencias_26.html
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
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CELEBRAR 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEF 30 

Título do Projeto: Celebrar 

Etapas: Local Total de estudantes envolvidos: 837 

Áreas de conhecimento: Ciências, Português, Matemática, Geografia, História, Arte, EF, Lingua Inglesa. 

Equipe responsável: Professores e  Equipe Gestora 

JUSTIFICATIVA 

As datas comemorativas e os eventos, geralmente festivos, estão sempre presentes no cotidiano escolar, oportunizando 
situações que favoreçam a apropriação do conhecimento pelo educando de maneira prazerosa e interativa. 

Sabemos, entretanto, que é preciso escolher com cuidado as datas especiais e os eventos, observando: 

 O significado desses dias em relação ao contexto cultural, histórico e social da comunidade escolar; 
 O vínculo com o Currículo em Movimento; 

 As armadilhas do consumismo e da chamada “indústria das festas”; 
 A interação entre todos os segmentos da comunidade escolar e o envolvimento dos responsáveis; 
 A interface com as manifestações culturais, com vistas a manter vivos as tradições e costumes, ajudando em sua  preservação e 

atualização e construção da identidade das novas gerações. 

Entretanto, sem desprezar a importâncias das efemérides, é fundamental não permitir que o calendário escolar seja guiado 
apenas por dias especiais, visto que as temáticas que deles emergem devem fazer sentido para os estudantes e na organização 
do trabalho pedagógico. 

Nesse sentido, a escola optou por deixar a cargo dos professores a seleção das datas comemorativas, sendo que algumas seriam 
trabalhadas de modo coletivo e, na Maioria das situações, com culminâncias que envolvam a comunidade escolar  para a 
construção de um sentido comum. 

Observações: 

 Outros eventos/datas poderão ser incluídos ao longo do ano letivo; os dias específicos serão definidos no planejamento anual.  

 A realização das Festas Juninas e das Regiões será intercalada anualmente. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Como desenvolver um projeto interdisciplinar? 
Como explorar o conhecimento das datas e eventos de forma sólida, efetiva e lúdica? 
Como articular e aplicar os eixos integradores do Ensino Fundamental – Ludicidade e Letramento (Científico Tecnológico) - 
previstos no Currículo em Movimento? 
Como desenvolver as temáticas das datas e eventos comemorativos tendo em vista os Eixos Estruturantes do Currículo: 
Cidadania e Direitos Humanos, Sustentabilidade, Diversidade? 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Trabalhar conteúdos e eixos do Currículo a partir de datas significativas, buscando celebrá-las de modo 
articulado, coletivo e contextualizado. 

 
ESPECÍFICOS 

 Oportunizar momentos de socialização e interação na e da comunidade escolar. 

 Explorar pedagogicamente a relação entre as datas e eventos e os conteúdos do Currículo em 

Movimento. 

 Comemorar datas e eventos importantes no calendário civil e letivo, desenvolvendo seu significado 

e sentido junto aos estudantes e respeitando as tradições culturais afins; 

 Trabalhar as datas e eventos a partir de uma perspectiva não consumista. 

CONTEÚDOS 

ANOS FINAIS 
Ciências Biológicas  
Ciências da Saúde  
Ciências Exatas  
Ciências da Terra  
Ciências Humanas  
Linguística,  
Letras 
Artes 
 

ANOS INICIAIS 
Ciências Biológicas  
Ciências da Saúde  
Ciências Exatas  
Ciências da Terra  
Ciências Humanas  
Linguística,  
Letras 
Artes 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
Corpo, gestos e movimentos 
Brincar 
Interagir 

 



64 

 

 

ESTRATÉGIAS RESPONSÁVE
IS 

RECURSOS CRONOGRAMA 

Trabalho com as datas 
em sala de aula 

Professores e 
estudantes 

Quadro, pinceis, livros, vídeos, músicas, 
mapas, atividades impressas, materiais de       
expediente       e pedagógicos 

Durante os bimestres 

Atividades mobilizadoras 
e avaliativas 

Estudantes, 
profissionais, gestores 

Quadro, pinceis, livros, vídeos, músicas, 
mapas, atividades impressas, materiais de       
expediente       e pedagógicos 

Durante os bimestres 

Semana da 
Conscientização do 
Uso Sustentável da 
Água 

Estudantes, 
profissionais, gestores 

Quadro, pinceis, livros, vídeos, músicas, 
mapas, atividades impressas, materiais de       
expediente       e pedagógicos 

De 18 a 23/03 

Realização do evento 
Semana de Educação 
para a vida: combate ao 
bullyng 

Estudantes, 
profissionais, 
comunidade 

Quadro, pinceis, livros, vídeos, músicas, 
mapas, atividades impressas, materiais de       
expediente       e pedagógicos 

De 06 a 10 de Setembro 

Dia Distrital da Educação Estudantes, 
profissionais, 

Quadro, pinceis, livros, Dia 24 de agosto 

Infantil Comunidade vídeos, músicas, 
mapas, atividades impressas, materiais de       
expediente       e 
pedagógicos 

 

Realização do evento 

Feira Cultural 

Estudantes, 
profissionais, 
comunidade 

Quadro, pinceis, livros, vídeos, músicas, 
mapas, atividades impressas, materiais de       
expediente       e pedagógicos 

14/09 

Realização do evento 
Semana da 
Inclusão: 
atividades 
envolvendo todas 
as turmas 

Estudantes, 
profissionais, 
comunidade 

Recursos materiais: Quadro, pinceis, livros, 
vídeos, músicas, 
mapas, atividades impressas, materiais de 
expediente e pedagógicos 
Recursos humanos: convidados, 
palestrantes, artistas, etc 

De 16 a 20 de setembro 

Realização do evento 
 
Semana da Consciência 
Negra 

Professores, estudantes 
e profissionais e 
comunidade 

Quadro, pinceis, livros, vídeos, músicas, 
 atividades impressas, materiais de       
expediente       e 
pedagógicos; cartazes, banners. 

14 a 20 de novembro 

Formaturas da 
Educação Infantil, 5º 
ano, 9º ano 

Estudantes, 
profissionais, 
comunidade 

Cadeiras, mesas, 
materiais  de decoração, 
lembrancinhas, becas, som, projetor, 
certificados 

09 a 13 de dezembro 

AVALIAÇÃO 

Avaliação formativa, de caráter interdisciplinar, que será incorporada aos conceitos/notas dos componentes curriculares (Anos 
Finais) e das atividades (Anos Iniciais). 
Frequência e participação da comunidade 

REFERÊNCIAS 

 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação 
B 
ásica: Pressupostos Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: 
<http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf>. Acesso em Agosto de 2018. 
 
  . Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: 
Ensino Fundamental anos iniciais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014. Disponível em: 
<https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino- fundamental-anos-iniciais>. Acesso em Agosto de 2018. 

 
  . (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF). Currículo em Movimento da Educação Básica: 
Ensino Fundamental anos finais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d. 2014. Disponível em: 
<http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino- fundamental-anos-finais>. Acesso em Agosto de 2018. 

 
 
 
 

  

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
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JOGOS INTERCLASSE 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEF 30 

Título do Projeto: Jogos Interclasse 

Etapas: Local Total de estudantes envolvidos: 837 

Áreas de conhecimento: Ciências, Português, Matemática, Geografia, História, Arte, Educão Fisica, Lingua Inglesa. 

Equipe responsável: Professores de Educação Física e Coordenadores Pedagógicos 

JUSTIFICATIVA 

Os professores da disciplina de Educação Física, juntamente com a direção desta escola e demais professores, compromissados com a 
formação e desenvolvimento dos nossos estudantes, sobretudo no que tange à Educação e ao Desporto, buscam, com o referido projeto, 
despertar em nossa comunidade o interesse por essas áreas. 

A prática de esportes é uma das atividades mais indicadas para crianças e adolescentes, pois oferece benefícios indispensáveis ao 
crescimento e desenvolvimento integral. Na mesma perspectiva, a utilização de jogos de tabuleiro também será efetiva, visto que atuam 
em várias dimensões: ludicidade, interações pessoais, raciocínio lógico. Sendo que serão ofertados os seguintes jogos e modalidades: 

Anos Finais - Modalidades esportivas: Futsal, Queimada, Cabo de Guerra, Embaixadinha, Basquetebol em trio Jogos de 

Tabuleiro: Dama, Xadrez, Dominó, Tênis de Mesa, Pebolim, Games 

Anos Iniciais - Atividades recreativas: Futsal, Queimada, Corrida de Saco, Corrida do Ovo, Cabo de Guerra, Beti, Corda, Bambolê, 
Corrida 

Jogos de Tabuleiro: Dama, Dominó, Tênis de Mesa, Pebolim, Games, Baralho, Uno 
 
Sendo a competição de caráter pedagógico, destacam-se os conceitos de cooperação, espírito de equipe, participação, autonomia e 
respeito mútuo. Nossa intenção é que os estudantes aprendam e se desenvolvam na e por meio dos Jogos Interclasse. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Como pensar a competição em uma perspectiva pedagógica? Como conciliar 
competição e cooperação? 
Como inserir todos os estudantes no projeto, desde que respeitadas suas limitações e potencialidades? 
Como reiterar a importância da disciplina e do trabalho em equipe? 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Exaltar a prática desportiva e o acesso aos jogos como instrumentos na formação do desenvolvimento integral 
(dimensões afetiva, cognitivas, motoras e socioculturais) de forma a perceber, nos esportes e nos jogos, uma fonte 
de prazer e de múltiplos conhecimentos. 

 
ESPECÍFICOS 

 Proporcionar uma vivência em competições esportivas, incentivando a prática de atividades físicas e intelectuais. 
 Integrar os anos e turmas, estabelecendo relações de amizade e companheirismo. 
 Proporcionar a integração de toda a comunidade escolar, através de uma competição esportiva ampla. 
 Oportunizar situações de respeito às regras, à disciplina e acesso aos conhecimentos técnico-táticos. 
  Desenvolver a inteligência emocional necessária ao bom convívio social, a partir de atividades de integração. 
 Refletir e avaliar seu próprio desempenho e dos demais, tendo como referência o esforço em si, e dos colegas no 

desenvolvimento participativo das modalidades 
esportivas. 

CONTEÚDOS 

ANOS FINAIS                                                      
Educação Física        
Ciências Biológicas  
Ciências da Saúde  
Ciências Exatas  
Ciências da Terra 
Ciências Humanas  
Linguística 
Letras  
Artes 
 

ANOS INICIAIS 
Educação Física/Recreação 
Ciências Biológicas  
Ciências da Saúde 
Ciências Exatas  
Ciências da Terra  
Ciências Humanas  
Linguística 
Letras  
Artes 
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ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS RECURSOS CRONOGRAMA 

Divulgação do 
projeto/ 
Regulamento 

Professores Educação Física, 
professores de atividades e 
Coordenadores pedagógicos. 

Quadro, pinceis, 
bilhetes impressos 

Desde o 1º bimestre 

Inscrições Professores EF, Coordenação 
e Anos Iniciais 

Instrumento próprio 
Impresso 

Da primeira  semana de julho até a 
segunda  semana de agosto 

Montagem das chaves Professores EF, Coordenação 
e Anos Iniciais 

Quadro, pinceis, 
Papeis 

Segunda semana de agosto 

Abertura/Jog
os 
propriament
e ditos 

Professores EF, Coordenação, 
Equipe Gestora e Anos Iniciais 

Recursos Materiais: equipamentos 
esportivos, jogos, sala de aula, quadra 
Recursos Humanos: estudantes, 
professores, árbitros, equipe 
 gestora, 
Convidados 

De 15  a 19/08 

Premiação/encerrame
nto 

Professores EF, Coordenação, 
Equipe Gestora e Anos Iniciais 

Recursos Materiais: equipamentos 
esportivos, jogos, sala de aula, quadra 
Recursos Humanos: estudantes, 
professores, árbitros, equipe 
 gestora, 
Convidados 

20/08 

AVALIAÇÃO 

Avaliação formativa, de caráter interdisciplinar, que será incorporada aos conceitos/notas dos componentes curriculares (Anos 
Finais) e das atividades (Anos Iniciais). Sendo que será efetuada observação sistemática da participação efetiva dos estudantes, 
pontuando na disciplina de Educação Física com dois (2) pontos e demais com um (2) pontos no corrente bimestre. 

Análise sobre os avanços na participação, número de modalidades e na qualidade do projeto. 

REFERÊNCIAS 

 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação 
Básica: Pressupostos Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: 
<http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf>. Acesso em Agosto de 2018. 
 
  . Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos iniciais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/sedf/docs/3- 
ensino-fundamental-anos-iniciais>. Acesso em Agosto de 2018. 

 
  . (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF). Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos finais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d. 2014. Disponível em: <http://issuu.com/sedf/docs/4- ensino-
fundamental-anos-finais>. Acesso em Agosto de 2018. 
 

REVERDITO, Riller Silva et al. Competições escolares: reflexão e ação em pedagogia do esporte para fazer a diferença na escola.. 
Pensar a Prática, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 37-45, fev. 2008. ISSN 1980-6183. Disponível em: 
<https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/1207/3279>. Acesso em: 16 abr. 2018. 
doi:https://doi.org/10.5216/rPPP.v11i1.1207. 

 

 
 

 

  

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/1207/3279
https://doi.org/10.5216/rpp.v11i1.1207
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TRANSIÇÃO COM APOIO É MELHOR 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEF 30 

Título do Projeto: Transição com Apoio é Melhor 
Etapas: Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental (5º, 6º e 9º ano) Total de estudantes envolvidos: 224 

Áreas de conhecimento: Ciências, Português, Matemática, Geografia, História, Arte, EF e Inglês 

Equipe responsável: SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (2010), as unidades escolares devem apoiar os 
estudantes nas transições que necessariamente acontecem durante o transcorrer da Educação Básica. A própria lei nos oferece as 
razões de ser do projeto. A seguir, transcrevemos extratos que comprovam estas indicações contidas no texto do documento em 
questão: 
I – as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica devem presidir as demais diretrizes curriculares específicas para as 
etapas e modalidades, contemplando o conceito de Educação Básica, princípios de organicidade, sequencialidade e articulação, relação 
entre as etapas e modalidades: articulação, integração e transição; (...) 
Art. 18. Na organização da Educação Básica, devem-se observar as Diretrizes Curriculares Nacionais comuns a todas as suas etapas, 
modalidades e orientações temáticas, respeitadas as suas especificidades e as dos sujeitos a que se destinam. 
§ 2º A transição entre as etapas da Educação Básica e suas fases requer formas de articulação das dimensões orgânica e sequencial que 
assegurem aos educandos, sem tensões e rupturas, a continuidade de seus processos peculiares de aprendizagem e desenvolvimento. 
Art. 20. O respeito aos educandos e a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários é um princípio orientador de toda 
a ação educativa, sendo responsabilidade dos sistemas, a criação de condições para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, com 
sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria de percurso escolar (grifos nossos). 

PROBLEMATIZAÇÃO 

O Serviço de Orientação Educacional constitui-se como uma equipe de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar.  O SOE tem, 
entre seus objetivos, contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais e colaborar para trajetórias escolares as mais exitosas 
possíveis de todos os estudantes, respeitadas suas singularidades. O 6º ano do Ensino  Fundamental, que é um ano da transição, 
apresenta o Maior índice de retenção da nossa unidade escolar no II Segmento desta etapa. Também são recorrentes as queixas 
escolares, por parte dos professores, sobre dificuldades de aprendizagem e sobre comportamento indisciplinados dos discentes. No que 
se refere ao nono ano, que precede a transição, entende-se como fundamental que os estudantes tenham uma preparação para as 
mudanças que ocorrem no processo de escolarização quando se chega à etapa do ensino médio. Diante de tal cenário, o projeto 
apresenta-se como uma alternativa possível de trabalho institucional preventivo para o ano subsequente. 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Articular as dimensões orgânica e sequencial que assegurem aos estudantes, sem tensões e rupturas, a continuidade de 
seus processos peculiares de aprendizagem e desenvolvimento durante a transição dos Anos Iniciais para os Anos Finais 
do Ensino Fundamental e dos Anos Finais para o Ensino Médio. 

 
ESPECÍFICOS 

 Criar  condições  para  que  os estudantes  sejam  respeitados  em  seus tempos mentais, socioemocionais,  
culturais  e  identitários  durante  o  processo  de  transição  dos  Anos Iniciais para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental e dos Anos Finais para o Ensino Médio; 

 Integrar os estudantes e profissionais dos 02 segmentos do Ensino Fundamental;  
 Contribuir para a diminuição dos índices de evasão e retenção dos Anos Finais. 

 
CONTEÚDOS 

ANOS FINAIS 
Ciências Biológicas Ciências da 
Saúde Ciências Exatas Ciências 
da Terra Ciências Humanas 
Linguística, Letras Artes 

 
ANOS INICIAIS 
Ciências Biológicas Ciências da 
Saúde Ciências Exatas Ciências 
da Terra Ciências Humanas 
Linguística, Letras e Artes 

ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS RECURSOS CRONOGRAMA 

Reunião com estudantes e profissionais do 6º ano para uma 

acolhida, onde serão abordados os seguintes assuntos: 

horários, uso dos cadernos e livros, uniforme, 

recreação/educação física, bullyng, lanche, respeito às 

diferenças, sala ambiente, tarefas de sala e de casa, rotina 

de estudo, cópia do quadro, etc. 

SOE E SR Projetor,sala disponível
 e 
computador. 

16/02/2022 – 
matutino 
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Reunião com as famílias dos estudantes do 6º ano, após a 

reunião de apresentação com os 

professores 

SOE E SR Projetor, sala 
disponível e 
computador. 

24/02/2022 – 
matutino 

Confecção de uma caixa de perguntas, elaboradas pelos 

estudantes do 5º ano, com dúvidas sobre os Anos Finais 

SOE, SR, Professores do 5º 
ano e Equipe gestora 

Papel, caixa e caneta. NOVEMBRO/2022 

Organização de momentos para depoimentos dos 

estudantes do 6º e 7º anos nas turmas do 5º ano a fim de 

trocar experiências e esclarecer dúvidas 

SOE, SR e Coordenação dos 
Anos Finais 

Sala de Vídeo, 
cadeiras, microfone 

NOVEMBRO/2022 

Aplicação de questionário para os estudantes ao com vistas 

a levantar dados e planejar intervenções sobre o percurso 

escolar no 6º ano
1
 

SOE, SR, coordenação 
dos Anos Finais, 
professores do 6º ano 

Papel, toner e 
impressora 

Final do 2º bimestre 

Desenvolvimento e efetivação de projeto  sobre a 

leitura e a escrita (uso da biblioteca, sarau, concursos, 

Olimpíadas de Língua Portuguesa) 

SOE, SR, Equipe gestora, 
Professores dos 5º e 9º 
anos 

Livros, papel, toner e 
impressora, cartolina, 
canetinha, livros, 
cartazes, computador, 
materiais  de 
expediente e 
pedagógicos, som, 
microfone, palco, 
entre outros 

Sarau (1 por 
semestre); as outras 
atividades serão 
inseridas nos 
planejamentos 
docentes e do SOE 

Comemoração do Dia do Estudante com a entrega de 

canetas para os alunos do 5º ano – Dia da Caneta 

SOE, SR, professores do 5º e 9º 
anos 

Canetas 11/8/2022 

Inclusão, no planejamento docente, de momentos de fazer 

cópias e/ou exercícios com o uso de caneta 

Professores do 5º ano Canetas, caderno Semanalmente 

Realização de 

reagrupamentos e projetos interventivos individuais e/ou 

com pequenos grupos 

Equipe gestora, 
coordenadores, SOE, 
professores 

Papel, toner e 
impressora 

A partir do 2º 
bimestre 

Organização de coletivas e/ou reuniões com vistas a integrar 

os dois segmentos do Ensino Fundamental (dispensa de 

turno por revezamento ou compactação de turno) 

Equipe gestora, SR, SOE, 
Professores 

Data Show e 
computador 

Bimestralmente 

Atividades de transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental com as famílias e crianças (reuniões,

 encontros, brincadeiras, excursões na 

escola) 

Equipe gestora, 
coordenadores, SOE, 
professores 

Data Show e 
computador, papel, 
toner, impressora, sala 
de vídeo, espaços 
escolares 

Novembro 

Realização da Colação de Grau/Formatura como atividade 

extensiva  a todos, com a inclusão de 

Aula da Saudade 

SOE, SR, Equipe gestora, 
Coordenador, 
Professores do 5º e 9º 
anos 

Materiais  de 
decoração, confecção 
de certificados, 
equipamentos de som, 
mesas e cadeiras, 
becas, lembrancinhas 

Dezembro (dia a 
definir) 

AVALIAÇÃO 

Mediante a escuta dos profissionais, dos estudantes e dos pais/responsáveis e por meio de instrumento impresso próprio. 
REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB no 07/2010, aprovado em 7 de Agosto de 2010. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, Seção 1, p. 10, 9 jul. 2010. 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Orientação Pedagógica: Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. 
Brasília, 2010. 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: 
Pressupostos Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: 
<http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf>. Acesso em Agosto de 2018. 

 

  . Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos iniciais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014. Disponível em: <https://issuu.com/sedf/docs/3- ensino-
fundamental-anos-iniciais>. Acesso em Agosto de 2018. 

 

  . (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF). Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos finais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d. 2014. Disponível em: <http://issuu.com/sedf/docs/4- ensino-
fundamental-anos-finais>. Acesso em Agosto de 2018. 

 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais
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EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEF 30 

Título do Projeto: Educação com Movimento 

Etapas: Local Total de estudantes envolvidos: 334 

Áreas de conhecimento: Educação Física, Arte, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia 

Equipe responsável: Professora Luciana Fernandes da Silva Aguiar 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto Educação com Movimento (PECM) é uma política pública da SEEDF que visa a inserção do professor de Educação Física na 
Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O PECM está em consonância com os documentos curriculares norteadores da 
rede pública de ensino do Distrito Federal. Este projeto tem como finalidade precípua a ampliação das experiências corporais dos estudantes 
da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar en tre o professor 
Pedagogo e o professor de Educação Física, na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do 
Distrito Federal. 
A partir dessa política, desenvolvida pela Gerência de Educação Física e Desporto Escolar (GEFID), da Diretoria de Programas Institucionais, 
Educação Física e Desporto Escolar (DIPEF), em parceria com as Diretorias de Educação Infantil (DIINF) e de Ensino Fundamental (DIEF), 
espera-se contribuir com os processos de ensino e aprendizagem dos estudantes, possibilitando uma formação integral crítica e integrada ao 
Projeto Político-Pedagógico das unidades escolares. 

É importante ressaltarmos que a Educação Física na escola é representada pelas mais variadas manifestações da Cultura Corpora l. E 
sabemos que estas manifestações se dão por meio de brincadeiras e jogos, que são atividades fundamentais para o desenvolvimento integral 
das crianças. Neste sentido, a escola é um lugar privilegiado para o desenvolvimento destas práticas pedagógicas. É pela brincadeira que a 
criança fala, pensa e elabora seus sentidos para o mundo. As relações sociais são vividas principalmente pela criança através  da sua 
corporeidade. Desenhando, brincando de roda, de amarelinha, de bolinha de gude ou de pião, pique-pega, queimada, bater corda, bete, 
elástico e muito mais! 

E é por meio das brincadeiras e jogos que a criança se relaciona com o mundo que a cerca, num movimento partilhado, dando 
sentido às coisas e a sua própria vida. Ao participar de jogos e atividades lúdicas as crianças desenvolvem diversas habilidades motoras que 
interferem diretamente na sua inteligência, ou seja, as habilidades corporais são também fundamentais para o desenvolvimento integral das 
crianças. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Por que trabalhar a cultura corporal de movimento: conhecimento sobre o corpo, movimento e cultura com as crianças? Quais são as 

interações com a natureza e com a sociedade que os esportes, jogos, lutas e ginasticas, atividades rítmicas e 

expressivas podem ajudar a explorar? 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Implementar a Educação com Movimento nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Centro Educacional 30 de 
Ceilândia, ampliando as experiências corporais mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar 
com o professor de atividades, conforme preconizado no 
Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. 

 
ESPECÍFICOS 

 Explorar conteúdos da cultura do corpo; 
 Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as necessidades da criança de brincar, 

jogar e movimentar-se, utilizando as estratégias didático metodológicas da Educação Física na 
organização do trabalho pedagógico da escola; 

 Estimular a interdisciplinaridade; 
 Contribuir para formação integral do estudante; 
 Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação de alunos com 

necessidades especiais: com TGD, deficiência, altas habilidades / superdotação e outras situações 
específicas em atividades propostas. 

CONTEÚDOS 

ANOS INICIAIS 
Educação Física/Recreação. Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Ciências da Terra, Ciências Humanas, Linguística, Letras e 
Artes 

AVALIAÇÃO 

Avaliação formativa que será incorporada aos conceitos/notas nos componentes curriculares (Anos Iniciais). Sendo que a avaliação deve 
considerar a cultura corporal nas dimensões: Conceitual (Saber Cognitivo); Procedimental (Saber fazer); Atitudinal (Saber ser). 
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REFERÊNCIAS 

BRASÍLIA/SEDF. Projeto Educação com Movimento. Educação Física nos Anos Iniciais, 2016. 
 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: 
Pressupostos Teóricos. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014, p. 92. Disponível em: 
<http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/1_pressupostos_teoricos.pdf>. Acesso em Agosto de 2018. 

 
  . Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos iniciais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d, 2014. Disponível em: 
<https://issuu.com/sedf/docs/3-ensino-fundamental-anos-iniciais>. Acesso em Agosto de 2018. 

 
  . (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF). Currículo em Movimento da Educação Básica: Ensino 
Fundamental anos finais. Brasília: Governo do Distrito Federal, s/d. 2014. Disponível em: 
<http://issuu.com/sedf/docs/4-ensino-fundamental-anos-finais>. Acesso em Agosto de 2018. 

 
REVERDITO, Riller Silva et al. Competições escolares: reflexão e ação em pedagogia do esporte para fazer a diferença na escola.. Pensar    a    
Prática,    [S.l.],    v.    11,    n.    1,    p.    37-45,    fev.    2008.    ISSN    1980-6183.    Disponível    em: 
<https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/1207/3279>. Acesso em: 16 abr. 2018. 
doi:https://doi.org/10.5216/rPPP.v11i1.1207. 
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MOMENTO DA LEITURA 
IDENTIFICAÇÃO 

PROJETO BIBLIOTECA - LIVRO E LEITURA  

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 30 de Ceilândia  

Título do Projeto: MOMENTO DA LEITURA  

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental Total de estudantes envolvidos: 488  

Áreas de conhecimento: Linguagem e Eixos transversais  

Equipe responsável: Professores e Equipe Pedagógica  

JUSTIFICATIVA 

Momento de contato e manuseio de materiais impressos e cultura letrada.  
 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 
Utilização de livros e materiais impressos para ampliar experiências de mundo, no contexto da linguagem artística com leitura de textos e 
imagens.  

OBJETIVOS 

Geral  Propiciar contato com material impresso  
 

Específicos  • Estimular a leitura.  
• Disponibilizar acervo da Sala de Leitura para manuseio.  

 

CONTEÚDOS 

Literatura infanto-juvenil e Arte  
 

AVALIAÇÃO 

Autoavaliação  
 

Referências 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Currículo em Movimento das escolas públicas do Distrito 
Federal: SEDF, 2018  

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s)  Estratégias  Responsáveis  Recursos  Cronograma  

Priorizar leitura e 

escrita 

A equipe diretiva providenciara caixas para acomodação 

dos livros a serem utilizados pelos estudantes.  

Equipe diretiva Caixa de MDF 

ou outro 

material 

adequado 

Inicio do ano 

letivo 

Priorizar leitura e 

escrita  

Disponibilizando livros literários com histórias atrativas 

semanalmente, onde o estudante possa ler em sala de 

aula.  

Equipe docente 

e pedagógica  

Livros 

literários 

infantis  

Toda terça-

feira, das 13:15 

as 14:00.  

A partir da 2ª 

semana letiva 

de 2022 

Formação 

continuada  

Coletiva de Formação Continuada Docente para apoio 

pedagógico na execução efetiva do presente Projeto  

Direção, 

supervisão e 

coordenação 

pedagógica  

Recursos 

pedagógicos 

audiovisuais e 

“comuns” na 

unidade 

escolar  

Nas 

coordenações 

coletivas 

Colaboração e 

incentivo à 

participação  

A equipe da Biblioteca fará a distribuição das caixas 

contendo os livros adequados a serie do estudante 

previamente.  

Biblioteca Caixas e livros  Atendimento 

semanal.  
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 “VIAJANDO NA LEITURA” 
IDENTIFICAÇÃO 

PROJETO BIBLIOTECA - LIVRO E LEITURA  

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 30 de Ceilândia 

Título do Projeto: Empréstimos de livros “Viajando na Leitura”  

Etapas: Anos iniciais do Ensino Fundamental Total de estudantes envolvidos: 388  

Áreas de conhecimento: Linguagem e Eixos transversais  

Equipe responsável: Biblioteca   

JUSTIFICATIVA 

 
Mediação de leitura e do contato e manuseio de materiais impressos e cultura letrada.  
 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 
Utilização de livros e materiais impressos para ampliar experiências de mundo, no contexto da linguagem artística com leitura de textos 
e imagens.  
 

OBJETIVOS 

 
 Geral 

 
Explorar a utilização de livros e materiais impressos para ampliar experiências de mundo, no contexto da 
linguagem artística com leitura de textos e imagens. 

Especifico Estimular a leitura em seus níveis de compreensão.  
Disponibilizar acervo da Sala de Leitura para manuseio.  
 

CONTEUDOS 

 
Literatura infanto-juvenil e Arte  
 

AVALIAÇÃO 

 
Autoavaliação  
 

Referências 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Currículo em Movimento das escolas públicas do Distrito 
Federal: SEDF, 2018  

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s)  Estratégias  Responsáveis  Recursos  Cronograma  

Priorizar 

leitura e 

escrita 

Os servidores da biblioteca  providenciarão pastas de cada 

turma com as listas contendo os nomes dos estudantes 

para facilitar o controle dos títulos emprestados aos 

estudantes.   

Biblioteca Listas 

impressas 

Inicio do ano letivo 

Priorizar 

leitura e 

escrita  

Disponibilizando livros literários com histórias atrativas 

semanalmente, onde o estudante possa ler virtualmente 

ou levar para casa, sendo determinado o dia de entrega.  

Equipe 

docente e 

pedagógica, 

biblioteca  

Livros 

literários 

infantis  

Atendimento semanal. 

Determinar dia da 

semana e horário para 

a troca dos livros. 

Formação 

continuada  

Coletiva de Formação Continuada Docente para apoio 

pedagógico na execução efetiva do presente Projeto  

Direção, 

supervisão e 

coordenação 

pedagógica  

Recursos 

pedagógicos 

audiovisuais e 

“comuns” na 

unidade 

escolar  

Nas coordenações 

coletivas 
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REAGRUPAMENTO INTERCLASSE: LETRAMENTO CONTÍNUO. 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEF 30 

 

Título do Projeto: Projeto reagrupamento interclasse: Letramento contínuo. 

 

Etapas: Anos Iniciais do Ensino Fundamental  Total de estudantes envolvidos: 252 

Áreas de conhecimento: Português   

Equipe responsável: Direção, supervisão, coordenação e equipe docente escolar  
 

JUSTIFICATIVA 

Diante da epidemia do coronavirus e da necessidade do distanciamento social que levou a aulas remotas nos anos de 2020 e 2021, utilizando 
a plataforma Google Sala de Aula, bem como, materiais impressos para os alunos que não tiveram acesso às ferramentas digitais  para 
participarem das atividades pedagógicas de acordo com o currículo em movimento da SEEDF, a a comunidade escolar observou algumas 
dificuldades e lacunas geradas neste anos letivos atípicos, nos estudantes do ensino fundamental, dentre elas: leitura, escrita e interpretação 
de textos, e fez-se necessário a elaboração desse projeto que visa desenvolver uma maior aprendizagem na alfabetização e no letramento de 
maneira significativa e lúdica. Assim, serão trabalhadas atividades com a participação de todos os estudantes no processo de ensino e 
aprendizagem, com métodos lúdicos e recursos audiovisuais para que o ensino se torne mais eficaz. O letramento que compreende o 
domínio da leitura e da escrita como contato com o mundo, é o foco central desse projeto. Serão definidas também ações e atividades tendo 
por base as competências necessárias e que deveriam ser garantidas no processo inicial de alfabetização e letramento. Todavia , ao trabalhar 
a construção dessas competências, acreditar-se-á que cada estudante será capaz, ao longo do desenvolvimento do trabalho, de identificar os 
diferentes portadores de textos bem como seus usos sociais. Dessa forma, esperamos que haja uma melhora significativa nas produções de 
textos e, consequentemente, melhor resultados nos estudos, de modo geral. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Diante do contexto atípico do ano letivo de 2020 com a pandemia do coronavírus que necessitou do distanciamento social e aulas remotas 
mediadas por tecnologias e à distancia, os anos iniciais do Ensino Fundamental (nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos) criou-se lacunas na alfabetização 
e letramento dos aluno em todos os níveis. Todavia, é preciso lembrar que se trata de etapas da aprendizagem  
significativas que permite à criança desenvolver conceitos e competências funcionais relacionados à escrita que fará toda diferença na vida 
escolar e aprendizagem como um todo, no entanto, isso se tornou um grande desafio e dessa forma, quais questionamentos a trabalhar: O 
que fazer com os alunos do 1º ao 5º ano que estão aquém na leitura e escrita? De que forma a leitura, a escrita e a produção de textos terá 
significado para o estudante no contexto remoto? Como intervir no processo ensino-aprendizagem em meio a crise do coronavírus e ensino 
remoto mediado por tecnologias e a distancia? Que estratégias fará o estudante ler, escrever e produzir um texto satisfatoriamente neste 
contexto remoto e fora dele?  

 
OBJETIVOs 

 
GERAL 

Contribuir no processo de alfabetização e letramento dos alunos através de atividades lúdicas, que alimentem o 
imaginário infantil e contribuam para o desenvolvimento da leitura e escrita significativa vencendo as 
dificuldades para estar no nível de aprendizagem esperado para o ano em curso neste contexto de ensino 
remoto e híbrido.  

 
ESPECÍFICOS 

• Adquirir aptidão na leitura e escrita significativas;  
• Escrever ortograficamente correto;  
• Saber interpretar vários tipos de texto;  
• Reconhecer o jogo digital como ferramenta didática imprescindível no processo ensino aprendizagem;  
• Planejar atividades lúdicas voltadas para o domínio do sistema alfabético, leitura e produções textuais 

em diferentes gêneros usando as ferramentas necessárias neste ensino remoto.  
 

CONTEÚDOS 

Leitura, escrita, produção textual adequada à diversos gêneros, jogos pedagógicos.  
 

 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s)  Estratégias  Responsáveis  Recursos  Cronogram

a  
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Diagnosticar para 

saber que 

providências 

tomar e auxiliar 

nas dificuldades 

urgentes.  

Através do resultado do diagnóstico/avaliação das turmas serão 

definidos objetivos, metas e atividades pedagógicas a serem 

desenvolvidas no dia a dia na sala de aula de acordo com o 

planejamento quinzenal para alfabetizar letrando. Será utilizada 

a abordagem sociointeracionista, permitindo que a criança 

tenha oportunidade de construir sua aprendizagem com as 

intervenções pertinentes. Portanto, será aplicada uma 

metodologia que favoreça o desenvolvimento da criança nas 

diversas fases da alfabetização, respeitando suas características 

individuais e necessidades pessoais. Também serão valorizadas 

as diversas contribuições que os diferentes métodos de 

alfabetização oferecem usando as ferramentas disponíveis neste 

contexto de ensino remoto.  

Equipe docente 

e pedagógica 

escolar  

Recursos 

pedagógicos 

tecnológicos 

“comuns” 

disponíveis 

neste contexto 

remoto  

A partir da 

2ª semana 

letiva de 

2022 

Alfabetizar/  

Letrar  

Nos 1º anos os professores/professoras trabalharão atividades 

direcionadas à alfabetização e letramento.  

Equipe docente  Recursos 

pedagógicos 

“comuns”  

A partir da 

2ª semana 

letiva de 

2022  

Alfabetizar/  

Letrar  

Nos 2º e 3º anos os professores/professoras ofertarão atividades 

e auxílio direcionadas à alfabetização e letramento para os 

alunos nos níveis PS, S, SA e ALF (priorizando-os).  

Equipe docente  Recursos 

pedagógicos 

tecnológicos 

“comuns” 

disponíveis 

neste contexto 

remoto  

A partir da 

2ª semana 

letiva de 

2022  

Alfabetizar/  

Letrar  

Nos 4º e 5º os professores/professoras ofertarão atividades 

direcionadas à alfabetização e letramento dos estudantes  que 

não estão alfabetizados/letrados dando auxílio constante para 

sanar tais dificuldades.  

Equipe docente  Recursos 

pedagógicos 

tecnológicos 

“comuns” 

disponíveis 

neste contexto 

remoto  

A partir da 

2ª semana 

letiva de 

2022  

Alfabetizar/  

Letrar  

Toda equipe docente estarão desenvolvendo atividades 

diariamente nas salas de aulas atividades alfabetizadoras e 

dinâmicas, com jogos virtuais entre outros.  

Equipe docente, 

equipe 

pedagógica e 

equipe de apoio 

à aprendizagem  

Recursos 

pedagógicos 

tecnológicos 

“comuns” 

disponíveis 

neste contexto 

remoto  

A partir da 

2ª semana 

letiva de 

2022  

Priorizar leitura e 

escrita  

Disponibilizando livros literários com histórias atrativas 

semanalmente, onde o estudante possa ler virtualmente ou levar 

para casa com o material impresso, sendo determinado o dia de 

entrega.  

Equipe docente 

e pedagógica  

Livros literários 

infantis  

A partir da 

2ª semana 

letiva de 

2022 

Priorizar leitura e 

escrita  

Leitura deleite uma vez por semana para as turmas no início da 

aula (podendo utilizar histórias virtuais no youtube, porém deve 

ser legendado para maior contato com a leitura/palavras).  

Equipe docente  Livros literários 

infantis  

A partir da 

2ª semana 

letiva de 

2022 

Formação 

continuada  

Coletiva de Formação Continuada Docente para apoio 

pedagógico na execução efetiva do presente Projeto de 

Intervenção.  

Direção, 

supervisão e 

coordenação 

pedagógica  

Recursos 

pedagógicos 

audiovisuais e 

“comuns” na 

unidade escolar  

Quinzenal  

Colaboração e 

incentivo à 

participação  

A equipe SOE estará entrando em contato com as famílias e 

incentivando a participação contínua das atividades escolares 

neste contexto remoto.  

SOE  Meios de 

comunicação  

Atendimento 

contínuo  
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AVALIAÇÃO 

A avaliação será diagnóstica, processual e formativa, para que o/a professor/professora possa rearticular sua prática de acordo com as 

necessidades da turma. Serão observados os seguintes aspectos: participação, interesse,desempenho de aprendizagem, engajamento e 

colaboração. 

REFERÊNCIAS 

Projeto de Intervenção Pedagógica nos Anos Iniciais. Pedagogia ao Pé da Letra, 2014. Disponível em: 

<https://pedagogiaaopedaletra.com/projeto-de-intervencao-pedagogica-nas-series-iniciais/>. Acesso em: 26 de novembro de 2020. 

 

INTERVENTIVO PRESENCIAL: LETRAMENTO CONTÍNUO NOS ANOS 
INICIAIS 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título do Projeto: Projeto Interventivo presencial: Letramento contínuo nos anos iniciais  

 

Etapas: ( ) Ed. Infantil (x) Ensino Fundamental  

Total de estudantes envolvidos: (alunos que estão aquém no letramento para o ano que cursa) 

Equipe responsável: Direção, supervisão, coordenação e equipe docente escolar  

JUSTIFICATIVA 

Diante da epidemia do coronavírus em 2020/2021, houve a necessidade do distanciamento social e aulas remotas, utilizando a plataforma 

Google Sala de Aula, bem como, materiais impressos para os alunos que não tiveram acesso às ferramentas digitais para participarem das 

atividades pedagógicas de acordo com o currículo em movimento da SEEDF. Todavia, neste contexto, e por meio de diagnósticos do SEA, 

avaliações formativas e processuais realizadas pelos docentes da escola, observaram algumas dificuldades e lacunas geradas neste ano 

letivo atípico, nos alunos do 1º ao 5º ano, dentre elas: leitura, escrita e interpretação de textos, e fez-se necessário a elaboração desse 

projeto que visa desenvolver uma maior aprendizagem na alfabetização e no letramento de maneira significativa e lúdica. Assim, serão 

trabalhadas atividades com a participação de todos os alunos no processo de ensino e aprendizagem, com métodos lúdicos e recursos 

audiovisuais para que o ensino se torne mais eficaz. O letramento que compreende o domínio da leitura e da escrita como contato com o 

mundo, é o foco central desse projeto. Serão definidas também ações e atividades tendo por base as competências necessárias e que 

deveriam ser garantidas no processo inicial de alfabetização e letramento. Todavia, ao trabalhar a construção dessas competências, 

acreditar-se-á que cada aluno será capaz, ao longo do desenvolvimento do trabalho, de identificar os diferentes portadores de textos bem 

como seus usos sociais. Dessa forma, esperamos que haverá uma melhora significativa nas produções de textos e, consequentemente, 

melhor resultados nos estudos, de modo geral.  

PROBLEMATIZAÇÃO 

Diante do contexto atípico do ano letivo de 2020 com a pandemia do coronavírus que necessitou do distanciamento social e aula s remotas 

mediadas por tecnologias e à distancia, os anos iniciais do Ensino Fundamental  criou-se lacunas na alfabetização e letramento dos aluno 

em todos os níveis. Todavia, é preciso lembrar que se trata de etapas da aprendizagem significativas que permite à criança desenvolver 

conceitos e competências funcionais relacionados à escrita que fará toda diferença na vida escolar e aprendizagem como um todo, no 

entanto, isso se tornou um grande desafio e dessa forma, quais questionamentos a trabalhar: O que fazer com os estudantes que estão 

aquém na leitura e escrita? De que forma a leitura, a escrita e a produção de textos terá significado para o aluno? Que estratégias fará o 

aluno ler, escrever e produzir um texto satisfatoriamente? 

OBJETIVOS 

GERAL  Contribuir no processo de alfabetização e letramento dos alunos através de atividades lúdicas, que alimentem o 

imaginário infantil e contribuam para o desenvolvimento da leitura e escrita significativa vencendo as dificuldades para 

estar no nível de aprendizagem esperado para o ano em curso.  
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ESPECÍFICOS  • Adquirir aptidão na leitura e escrita significativas;  
• Escrever ortograficamente correto;  
• Saber interpretar vários tipos de texto;  
• Reconhecer o jogo como ferramenta didática imprescindível no processo ensino aprendizagem;  
• Planejar atividades lúdicas voltadas para o domínio do sistema alfabético, leitura e produções textuais em 

diferentes gêneros.  

CONTEÚDOS 

Leitura, escrita, produção textual adequada a diversos gêneros.  

 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s)  Estratégias  Responsáveis  Recursos  Cronograma  

Diagnosticar para 

saber que 

providências tomar e 

auxiliar nas 

dificuldades 

urgentes.  

Através do resultado do diagnóstico/avaliação das turmas 

será definido objetivos, metas e atividades pedagógicas a 

serem desenvolvidas no dia-a-dia na sala de aula de acordo 

com o planejamento quinzenal para alfabetizar letrando. 

Será utilizada a abordagem sócio-interacionista, permitindo 

que a criança tenha oportunidade de construir sua 

aprendizagem com as intervenções pertinentes. Portanto, 

será aplicada uma metodologia que favoreça o 

desenvolvimento da criança nas diversas fases da 

alfabetização, respeitando suas características individuais e 

necessidades pessoais. Também serão valorizadas as 

diversas contribuições que os diferentes métodos de 

alfabetização oferecem.  

Equipe docente 

e pedagógica 

escolar  

Recursos 

pedagógicos 

“comuns” 

disponíveis na 

escola (papel, 

lápis, 

borracha, 

etc.)  

A partir da 2ª 

semana letiva 

de 2022 

Alfabetizar/  

Letrar  

Nos 1º anos os professores/professoras trabalharão 

atividades direcionadas à alfabetização e letramento.  

Equipe docente  Recursos 

pedagógicos 

“comuns”  

A partir da 2ª 

semana letiva 

de 2022 

Alfabetizar/  

Letrar  

Nos 2º e 3º anos os professores/professoras trabalharão 

atividades direcionadas à alfabetização e letramento nas 

duas primeiras horas de segunda à quinta-feira.  

Equipe docente  Recursos 

pedagógicos 

“comuns”  

A partir da 2ª 

semana letiva 

de 2022 

Alfabetizar/  

Letrar  

Nos 4º e 5º anos haverá um reagrupamento, nas duas 

primeiras horas de segunda à quinta-feira, assim, os alunos 

que não estão alfabetizados/letrados terão também auxílio 

constante para sanar tais dificuldades.  

Equipe 

pedagógica de 

apoio  

Recursos 

pedagógicos 

“comuns”  

A partir da 2ª 

semana letiva 

de 2022 

Alfabetizar/  

Letrar  

Toda equipe docente estarão desenvolvendo atividades 

diariamente na sala de aula com materiais concretos como: 

alfabeto móvel, fantoches, jogos de rimas, jogos de memória 

com escrita/desenho entre outros. Empréstimos de livros, 

onde o aluno leva para casa e determina o dia de entrega, 

com apoio constante da equipe pedagógica.  

Equipe docente, 

equipe 

pedagógica e 

equipe de apoio 

à aprendizagem  

Recursos 

pedagógicos 

“comuns” na 

unidade 

escolar  

A partir da 2ª 

semana letiva 

de 2022 

Alfabetizar/  

Letrar  

Uma semana de reagrupamento intraclasse no final de cada 

bimestre  

Equipe docente, 

pedagógica e 

direção  

Recursos 

pedagógicos 

audiovisuais e 

“comuns” na 

unidade 

escolar  

A cada final de 

bimestre  

Formação continuada  Coletivas de Formação Continuada Docente para apoio 

pedagógico na execução efetiva do presente Projeto de 

Intervenção.  

Direção, 

supervisão e 

coordenação 

Recursos 

pedagógicos 

audiovisuais e 

“comuns” na 

Quinzenal  
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pedagógica  unidade 

escolar  

Colaboração e apoio  As professoras readaptadas darão auxilio à equipe docente 

escolar na elaboração dos matérias utilizados.  

Colaboradoras 

(professoras 

readaptadas)  

Materias 

pedagógicos 

comuns e 

disponíveis na 

escola.  

semanal  

AVALIAÇÃO 

A avaliação será diagnóstica, processual e formativa, para que o/a professor/professora possa rearticular sua prática de acordo com as 

necessidades da turma. Serão observados os seguintes aspectos: participação, interesse, desempenho de aprendizagem, engajamento e 

colaboração. 

REFERÊNCIAS 

Projeto de Intervenção Pedagógica nos Anos Iniciais. Pedagogia ao Pé da Letra, 2014. Disponível em: 

<https://pedagogiaaopedaletra.com/projeto-de-intervencao-pedagogica-nas-series-iniciais/>. Acesso em: 26 de novembro de 2020. 

 

INTERVETIVO PARA O BIA 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 30 DE CEILÂNDIA - CEF 30 

 

Título do Projeto:. Projeto Intervetivo para o BIA 2022 
 

Etapas: Anos Iniciais do Ensino Fundamental  Total de estudantes envolvidos: 252 

Áreas de conhecimento: Português   

Equipe responsável: Direção, supervisão, coordenação e equipe docente escolar  
 

ATENDIDOS: ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO 

2.Apresentação: 

A partir das avaliações diagnósticas realizadas pela escola, foi constatada a necessidade de fortalecer as aprendizagens dos 

estudantes na leitura e no sistema de escrita alfabética.  

       Neste contexto, faz-se necessário aprimorar a tríade: alfabetização, letramento e ludicidade dos estudantes do 1º ao 5º ano.  Com 

esse enfoque, foi preciso identificar/diagnosticar: quais são os estudantes que precisam de ajuda? Quem é cada um deles? O que eles já 

sabem? E o que eles precisam aprender? 

      Isso contribui para avançar o nível de conhecimento e definir novos conteúdos. Logo, requer planejamento, estratégias e atividades 

desafiadoras que favoreçam a progressão das atividades, de modo a envolver aparticipação ativa dos aprendizes.  

 
 

 

 

 

 

 



78 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Após observações dos resultados dos diagnósticos dos estudantes do primeiro ano, bloco inicial, constatou-se que 

houve uma defasagem quanto às habilidades necessárias para o ano citado. Nesse sentido, é importante buscar 

meios para que sejam fortalecidas e consolidadas as aprendizagens. 

 Em relação aos estudantes dos segundos e terceiros anos do bloco inicial, percebeu-se que precisam 

melhorar a leitura e a escrita.  Já os estudantes do segundo bloco – 4 º e 5º ano apresentaram fragilidades em 

relação a leitura e a escrita alfabética, além de casos em que não conseguiram consolidar o processo de 

alfabetização. 

 Sendo assim, as turmas do primeiro ao quinto ano apresentaram defasagens em relação às aprendizagens 

e quanto à aquisição da leitura e escrita alfabética. Desta forma, faz-se necessário buscar alternativas que possam 

melhorar o desempenho dos estudantes. Assim, devem ser propostas aos estudantes atividades diferenciadas e 

lúdicas, ou seja, atividades que propiciem uma aprendizagem significativa e que possam contribuir para o seu 

fortalecimento. 

4. Objetvo geral: 

Fortalecer as aprendizagens de alfabetização e letramento dos estudantes dos estudantes do 1º ao 5º ano.  
 

5. Objetivos específicos: 

Refletir sobre as propriedades do SEA, a consciência fonológica para o aprendizado da escrita alfabética; 

Executar estratégias de leitura para a formação do leitor autônomo e proficiente. 

6. Desenvolvimento 
              Tendo em vista potencializar as aprendizagens, a escola criou estratégias viáveis para atingir os estudantes 

que estão com fragilidades na aquisição da leitura e da escrita. 

 Diante do exposto, cada professor disponibilizará uma hora da sua coordenação a cada quinze dias para 

atender no contraturno três estudantes da sua turma, já a coordenação estará atendendo os estudantes duas 

vezes por semana no horário da aula. 

 O acompanhamento dos estudantes se dará por meio de conversas informais nas coordenações e 

conversas formais no conselho de classe.  

 A nossa prioridade será atender os estudantes de 1º ao 5º ano que estão nos níveis pré-silabico, silábico e 

silábico alfabético.  

Para essa finalidade usaremos: jogos estruturados, alfabeto móvel, parlendas, cantigas populares, recorte e 

colagem e atividades impressas. 

7. Avaliação da aprendizagem dos estudantes 
Ocorrerá de forma contínua e progressiva. Buscar-se-á avaliar a evolução dos estudantes priorizado o processo 

como prática de investigação ao longo do desenvolvimento do PI. Interrogar a relação ensino-aprendizagem e 

buscar  identificar os conhecimentos construídos e as dificuldades. Aplicar atividades avaliativas diversificadas 

(testes, trabalhos, tarefas, textos etc.) com vistas a acompanhar os estudantes em diferentes momentos. 

Apreender informações precisas, de modo a definir mudanças ou alterações no projeto, a fim de garantir a 

aprendizagem de todos. 
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8. Avaliação do projeto 

Por meio de portfólio (compilação de materiais ou trabalhos desenvolvidos, anotações e registro das aulas), 

observar o que precisa ser ajustado no cronograma ou processo e ensino para cumprir os prazos e garantir as 

aprendizagens dos estudantes envolvidos. Procurar ajustar as metodologias de ensino e os recursos utilizados. 

Avaliar a participação dos coordenadores pedagógicos e equipe de apoio à aprendizagem durante o 

desenvolvimento do projeto. 

Cronograma: 

  

Atividades Responsável Junho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Teste de Psicogênese: 

Escrita da leitura de 

palavras e frases. 

   x      

Observação de figuras e 

palavras e identificação 

de vogais e consoantes 

com uso de lápis de cor. 

   x      

Observação de figuras 

com os nomes e 

identificação das letras e 

pintura com lápis de cor 

da primeira e última letra 

e pronúncia dos sons. 

    x     

Observação da 

figura/palavra e contagem 

das letras e marcação de 

cálculos de acordo com a 

quantidade de letras. 

 

    x     

Uso de flash cards (figuras 

e letras soltas). 

     x    

Formação de palavras 

com letras móveis. 

     x    

Observação de figuras e 

palavras com recorte e 

colagem da primeira letra. 

      x   

Observação do banco de 

figuras iguais/sílabas com 

recorte e colagem de 

acordo com a ordem 

correta. 

      x   
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Bingo de sílabas e 

palavras. 

       x  

Uso de frases enigmáticas 

para identificar no banco 

de palavras a correta de 

acordo com a figura. 

       x  

Ditado das palavras 

trabalhadas e escrita de 

palavras de acordo com a 

figura. 

        x 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PPP, por si só, não é ação, é intenção. Para que isso se concretize, é necessário 

que, no cotidiano, cada um na escola comprometa-se com sua realização. Nesse sentido, 

lembramos, a participação efetiva vem também acompanhada de corresponsabilidades: 

todos, coletivamente, e cada um, individualmente, fazem a sua parte. 

Entretanto, no e em grupos, gera tensões, pois o planejado nem sempre é realizado 

conforme o previsto. Essas tensões podem se traduzir por conflitos, em especial no que se 

refere ao assumir responsabilidade e realização de tarefas ou ações consoantes ao Projeto. 

Trabalhar em grupo é um aprendizado: as dificuldades que a realidade nos impõe 

fazem com que, muitas vezes, as iniciativas não cheguem a termo, sejam paralisadas, 

fiquem a desejar. 

Somente pelos debates e diálogos transparentes e respeitosos vendo sendo possível 

superar ou minimizar os conflitos e as tensões grupais, discutindo-os. Como diz Madalena 

Freire (1992): 

Grupo é grupo 

A cada encontro: imprevisível 

A cada interrupção de rotina: algo inusitado  

A cada elemento novo: surpresas 

A cada elemento já parecidamente conhecido: aspectos desconhecidos  

A cada encontro: um novo desafio, mesmo que supostamente já vivido  

A cada tempo: novo parto, novo compromisso fazendo história 

A cada conflito: rompimento do estabelecido para a construção da mudança 

 A cada emoção: faceta insuspeitável 

A cada encontro: descobrimento de terras ainda não desbravadas  

Grupo é grupo 

 

Que o grupo, ou seja, a comunidade escolar do CEF 30, tenha sabedoria, 

competência e compromisso com uma escola cada vez mais pública, democrática, alegre, 

de qualidade... 
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ANEXOS. 
 

LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO PARTICIPATIVO DO CEF 30 PARA 

ELABORAÇÃO DO PROJETO 

Roteiro de entrevista com famílias – PARTE I 

 
 

 

1) Quantos são os membros da família? (pai, mãe, irmãos/ enteados, padrasto/ madrasta) 

a) ( ) 2 b) ( ) Entre 3 e 5  c) ( ) Entre 6 e 7 d) Mais de 7 

2) O estudante reside com os pais? (juntos, na mesma casa) 

a) ( ) Sim  b) ( ) Não 

• Caso o educando não resida com os pais, especifique: 

• Porque o educando não reside com os pais? 

• Algum membro da família cumpre (ou já cumpriu) pena? 

a) ( ) Sim  b) ( ) Não 

3.1 Especifique quem é: (irmão, tio, primo, pai, mãe) 

• Quem é o(a) provedor(a) da família? (quem “sustenta” ou mantém as despesas) 

a) ( ) Pai b) ( ) Mãe c) ( ) Vô/Vó 

d) ( ) Irmão  e) ( ) Padrasto f) ( ) outro 

4.1 Especificar a letra “f”: 

• A família recebe algum “benefício do governo”? 

a) ( ) Sim b) ( ) Não 

5.1 Em caso de “Sim”, especifique: 

6) Qual a ocupação do(a) provedor(a)? 

7) Qual a renda mensal da família? 

a) ( ) Até 1 salário mínimo. b) ( ) Entre 1 e 2 salários mínimos 

c) ( ) Entre 2 e 3 salários mínimos d) ( ) Entre 4 e 6 salários mínimos 

e) ( ) Mais de 6 salários mínimos 
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Roteiro de entrevista com família – PARTE I 

 

 

• Escolaridade dos pais: 

8.1 – Pai: 8.2 – Mãe: 

9. O educando tem acesso à internet em casa? 

a) ( ) Sim b) ( ) Não 

10. Quanto tempo o seu(a) filho(a) assiste TV e/ou acessa internet por dia? 

a) ( ) Até 1 hora b) ( ) Entre 2 e 3 horas c) ( ) Entre 4 e 5 horas 

d) ( ) Não sei e) ( ) O tempo que quiser 

11. A família acompanha os programas e sites vistos pelos educandos? 

a) ( ) Sim b) ( ) Não c) ( ) Às vezes 

12. Conhece os índices educacionais da escola? (notas da provinha Brasil, IDEB, entre 

outros) 

a) ( ) Sim b) ( ) Não c) ( ) Não sei o que é isso. 

13. Conhece os professores do seu(a) filho(a) 

a) ( ) Sim b) ( ) Não c) ( ) Alguns 

14. Participa de festividades e datas comemorativas propostas pela escola do 
educando? 

a) ( ) Sim b) ( ) Não c) ( ) Às vezes 

• A família participa de algum grupo religioso (confessional)? 

a) ( ) Sim b) ( ) Não c) ( ) Às vezes 

– Qual? 

a) ( ) Católico b) ( ) Evangélico c) ( ) Espírita d) ( ) Outro 

Caso tenha marcado a letra “d”, informe qual grupo religioso participa: 
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Roteiro de entrevista com família – PARTE I 

 

1) A família considera o ensino no CEF 30: 

a) ( ) Bom  b) ( ) Ótimo c) ( ) Excelente 

d) ( ) Regular e) ( ) Ruim f) ( ) Péssimo 

2) A comunicação família-escola pode ser considerada: 

a) ( ) Bom b) ( ) Ótimo c) ( ) Excelente 

d) ( ) Regular e) ( ) Ruim f) ( ) Péssimo 

3) A participação e envolvimento da família nas atividades do educando 
podem ser considerados: 

a) ( ) Bom b) ( ) Ótimo c) ( ) Excelente d)  ( ) 
Regular 

4) Costumo acompanhar as tarefas, trabalhos e cadernos do educando: 

a) ( ) Sempre b) ( ) Nunca c) ( ) Às vezes 

• Considero o grupo de professores: 

a) ( ) Comprometidos b) ( ) Sem compromisso c) ( ) Outro 

5.1 Caso opte pela letra “c”, favor especificar: 

• Considero a equipe gestora (Diretor(a), vice-diretor(a), 
secretário(a), supervisor(a), coordenadores(as)): 

a) ( ) Comprometidos b) ( ) Sem compromisso c) ( ) Outro 

Caso opte pela letra “C”, favor especificar: Quando “precisei” da direção, por 
quaisquer motivos: 

• ( ) Fui bem atendido, mas NÃO resolveram a 
questão que eu trouxe. 

• ( ) Fui bem atendido e RESOLVERAM a questão que 

eu trouxe. 

• ( ) Fui mal atendido. 
 

• ( ) Nunca “precisei” da direção. 

. 
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Roteiro de entrevista com família – PARTE I 

 

 
• Quanto ao atendimento especializado, considero: 

a) ( ) Bom b) ( ) Ótimo c) ( ) Excelente 

d) ( ) Regular e) ( ) Ruim f) ( ) Péssimo 

7.2 Quando “precisei” da equipe de atendimento especializado (Pedagogo(a), 

Orientador(a) Educacional e Psicóloga) por necessidade do estudante e/ou por 
quaisquer motivos: 

• ( ) Fui bem atendido, mas NÃO resolveram a questão que u 
trouxe. 

• ( ) Fui bem atendido e RESOLVERAM a questão que eu 
ouxe. 

• ( ) Fui mal atendido. 

• ( ) Nunca “precisei” da equipe de atendimento 
specializado. 

• Quando ao atendimento da SECRETARIA, considero: 

a) ( ) Bom b) ( ) Ótimo c) ( ) Excelente 

d) ( ) Regular e) ( ) Ruim f) ( ) Péssimo 

7.2 Quando “precisei” da SECRETARIA por necessidade do estudante e/ou 
por quaisquer motivos: 

• ( ) Fui bem atendido, mas NÃO resolveram a questão 
que eu trouxe. 

• ( ) Fui bem atendido e RESOLVERAM a questão que eu 

trouxe. 

• ( ) Fui mal atendido. 
 

• ( ) Nunca “precisei” da secretaria 

• Conheço as contas da escola? 

a) ( ) Sim b) ( ) Não 

8.1 A escola costuma prestar contas ou consultar a comunidade escolar 
sobre gastos e/ou investimentos dos recursos recebidos pela escola? 

a) ( ) Sim b) ( ) Não 

8.1 Gostaria de ser informado(a) sobre gastos e/ou investimentos realizados 
pela escola? 

a) ( ) Sim b) ( ) Não 
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Roteiro de entrevista com família – PARTE I 

 

 

9. Quanto à PORTARIA (entrada) da Escola: 

a) ( ) Está sempre aberta. b) ( ) Está sempre fechada. 

c) ( ) Sempre tem alguém. d)  ( ) Na portaria, somos sempre bem 
recebidos. 

 

e) ( ) Nunca tem ninguém. f) ( ) Na portaria, somos sempre mau 

recebidos. 

10. Quanto aos portões externos: 

a) ( ) Apenas o portão de para ENTRADA DE PEDESTRES está sempre 
aberto. 

b) ( ) Apenas o portão para ENTRADA DE VEÍCULOS está sempre aberto. 

c) ( ) Os dois portões de acesso estão sempre abertos. 

d) ( ) Os dois portões estão sempre fechados. 

11. Quanto ao atendimento dos estudantes na cantina (como o seu filho é tratado 

pelos servidores da cantina): 

a) ( ) Bom b) ( ) Ótimo c) ( ) Excelente 

d) ( ) Regular e) ( ) Ruim f) ( ) Péssimo 

g) ( ) com indiferença 

12. Quanto à higiene e limpeza da escola: 

a) ( ) Bom b) ( ) Ótimo c) ( ) Excelente 

d) ( ) Regular e) ( ) Ruim f) ( ) Péssimo 

g) ( ) com indiferença 

13. Como os pais e familiares podem colaborar com o CEF 30 para melhorar o 
funcionamento da escola e rendimento de nossos educandos? 
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Roteiro de entrevista com profissionais – PARTE II 

 
 
 

1. Tempo de experiência no magistério (regência): 

2. Formação/ Pós-Graduação: 

3. Procura formação continuada com frequência? Explique. 

4. Região Administrativa em que reside: 

5. Quanto tempo gasta no deslocamento casa-trabalho? 

6. Quais as expectativas quanto a elaboração e execução do PPP? 

7. Já atuou em alguma unidade de ensino em alguma outra função? Qual 
função? 

• A equipe de educadores conhecem as contas da escola? 

a) (    ) Sim b) (      ) Não c) ( ) Às vezes 

A escola costuma prestar contas e/ou consultar os professores sobre 
gastos e/ou investimentos dos recursos recebidos pela escola? 

• (     ) Sim b) (      ) Não c) ( ) Às vezes 

• Gostaria de ser informado(a) e/ou participar de consultas sobre 
gastos e/ou investimentos realizados pela escola? 

• (     ) Sim           b) (      ) Não c) ( ) Às vezes 

9. Em que trabalhava antes do ingresso na SEE/DF? 

10. Como deve ser uma equipe gestora IDEAL? 

11. Como deve ser uma equipe de educadores IDEAL? 

11. O que falta à equipe de educadores para excelência na prática 
educativa? 

12. Quais os recursos disponibilizados pela SEE/DF e Unidade de Ensino 
para planejamento, bem como para realização das aulas? 

13. Como os educadores podem colaborar para melhorar o 
funcionamento da escola e rendimento dos educandos? 



90 

 

 

Roteiro de entrevista com estudantes – PARTE III 

 

1. Gosta da escola? 

a) ( ) Sim b) ( ) Não c) ( ) Mais ou menos 

• Já reprovou 

a) ( ) Sim  b) ( ) Não c) ( ) Às vezes 

2.1  Caso  tenha  reprovado, quantas vezes?  . Em que série? 
  

3. O que eu mais gosto na escola é: 

• O lanche da escola é 

a) ( ) Bom b) ( ) Ruim c) ( ) Não sei 

d) ( ) Muito bom e) ( ) Muito ruim f) ( ) Ótimo 
 

4.1 As minhas atividades para casa e trabalho ? 

a) ( ) Sempre faço b) ( ) Nunca faço 

c) ( ) Faço às vezes d) ( ) Não faço porque não sei 

e) ( ) Não faço, nunca tentei. f) ( ) Já tentei fazer, mas achei difícil 

g) ( ) outros 

4.1.1 – Caso opte pela letra “G”, explique: 

5. A matéria que acho mais difícil é: 

5.1 Por quê? 

6. A minha sala é: 

a) ( ) Organizada b) ( ) Desorganizada 

c) ( ) Barulhenta d) ( ) Bagunceira 

e) ( ) Interessada f) ( ) Desinteressada 

g) ( ) outros 

6.1 Caso opte pela letra “G”, explique: 

7. O que eu faço para melhorar a minha escola? Explique sua resposta: 

8. O que faço nas aulas que: 

Auxilia a aprendizagem da turma: Prejudica o aprendizado da 
turma: 

9. O intervalo da escola poderia ser melhor se: 

10. O que posso fazer para a escola se tornar um ambiente mais agradável? 

11. O que eu tenho feito para melhorar a minha participação nas aulas e os 
meus rendimentos nas disciplinas? 
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Roteiro de entrevista com gestores – PARTE IV 

 
 
 

1. Tempo de experiência no magistério (regência): 

2. Formação/ Pós-Graduação: 

3. Procura formação continuada com frequência? Explique. 

Região Administrativa em que reside: 

5. Quanto tempo gasta no deslocamento casa-trabalho? 

6. Quais as expectativas quanto a elaboração e execução do PPP? 

7. Quais as Maiores dificuldades encontradas na Unidade de Ensino? 

• A equipe gestora costuma consultar professores e demais 
servidores da Unidade de Ensino acerca das decisões relacionadas 

 

às questões administrativas e pedagógicas? 

a) (     ) Sim   b) (      ) Não c) ( ) Às vezes 

8.1 A escola costuma prestar contas e/ou consultar os professores e demais 
servidores sobre gastos e/ou investimentos dos recursos recebidos pela 
escola? 

a) (     ) Sim   b) (      ) Não c) ( ) Às vezes 

 

9. Em que trabalhava antes do ingresso na SEEDF? 

10. Como deve ser uma equipe gestora IDEAL? 

11. Como deve ser uma equipe de educadores IDEAL? 

11. O que falta à equipe GESTORA para excelência na prestação de serviços 
educacionais (considerando a realidade local)? 

12. Quais os recursos disponibilizados pela SEE/DF e Unidade de Ensino para 
planejamento, bem como para realização das aulas? 

13. Como os educadores podem colaborar para melhorar o 
funcionamento da escola e rendimento dos educandos? 

14. Como os gestores podem colaborar para melhorar o 
funcionamento da escola e rendimento dos educandos? 

15. A Regional de Ensino costuma colaborar com a escola sempre que 
solicitado? 

a) ( ) Sim  b) ( ) Não c) ( ) Às vezes 

16. Diante da realidade em que a escola se encontra como a regional de 
ensino de Ceilândia pode colaborar para a melhoria da Unidade de Ensino em 
aspectos gerais? 
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17. Quais os Setembrores problemas encontrados pelos gestores quanto às 
relações humanas? 

18. Qual a visão dos gestores sobre a comunidade local? 

19. Quais as Maiores queixas da comunidade? 

 


