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1 APRESENTAÇÃO 

O momento histórico em que vivemos e estamos vivendo, as evoluções 

tecnológicas, as políticas de integração e participação social e cultural, dentre outras, 

levam a Escola a ser o palco central das transformações, onde todos possam estar 

incluídos e onde se criam alternativas e propostas de soluções que priorizem a 

universalização das culturas e dos saberes. Para o cumprimento de seu papel 

transformador entendemos ser primordial a elaboração de um Projeto Político 

Pedagógico que legitime o trabalho da escola de forma sólida e clara e que proporcione 

a participação e a avaliação do trabalho escolar constantemente. 

Em 2020 e 2021 vivenciamos um fato histórico muito delicado decorrente da 

Pandemia Covid-19. Nos deparamos com uma situação que jamais pensaríamos que 

algum dia iria existir. Foi preciso adaptar ao novo e reinventar. Primeiramente as aulas 

foram suspensas. Posteriormente veio a Plataforma Google Classroom e os 

documentos norteadores da SEEDF para viabilizar a implementação do ensino remoto 

para atender nossos estudantes. Busca ativa, aulas meet, formulário Google, 

videoconferências, mensagens de WhatsApp, contato telefônico, demandas e mais 

demandas faziam parte do nosso cotidiano escolar. Mudou completamente a nossa 

rotina. Foi um grande desafio. Não estávamos preparados para o novo ensino à 

distância (remoto). Dentro desse ciclo aprendemos muito. Aprendemos sobre nós 

mesmos e aprendemos sobre as relações sociais, familiares, as dinâmicas da vida em 

sociedade, a necessidade do cuidado coletivo com o outro e as fragilidades que 

estamos sujeitos. 

Sendo assim, para a construção do atual Projeto Político Pedagógico, tomamos 

como base  os projetos pedagógicos anteriores que nortearam nossa prática até o início 

da elaboração da atual proposta, o Currículo em Movimento do Distrito Federal, os 

Pressupostos Teóricos da Educação, as Diretrizes e Orientações Pedagógicas da 

SEEDF, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), o Regimento Escolar do Distrito Federal e demais 

legislações educacionais vigentes. A construção do Projeto Político Pedagógico deu-se 

através da participação da comunidade escolar conforme a Lei da Gestão Democrática 

no Sistema de Ensino Público do Distrito Federal (Lei 4.751/2012) e começou a ser 
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construído desde a Semana Pedagógica e ao longo das coordenações pedagógicas – 

espaço importantíssimo na construção das práticas pedagógicas desta unidade de 

ensino.  

Outra estratégia que muito contribuiu para a elaboração do presente documento 

foi o contato com a Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, CRE/PP, por meio 

da Unidade de Educação Básica do Piloto – UNIEB/PP - com a equipe gestora, 

supervisão e coordenação, bem como outros segmentos de suporte à prática 

pedagógica na escola, tais como Orientadores Educacionais, EEAA, atuantes em salas 

de leituras e salas de recursos dentre outros.  

Estando, portanto, estabelecidas as orientações, por meio da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, para que construíssemos o nosso PPP de 

forma participativa e, acima de tudo, democrática, foi colocado diante da Equipe Gestora 

o desafio de montar uma Comissão de Elaboração do Projeto Político Pedagógico bem 

como a definição de estratégias que garantiriam a participação de toda comunidade 

escolar.  

Foi necessário também para a construção deste PPP a discussão das práticas 

pedagógicas e avaliativas desenvolvidas na Unidade Escolar, o uso de questionários 

para mapear os diversos segmentos da escola e, assim estabelecer os objetivos, 

metas e ações a serem desenvolvidos no PPP. Dinâmicas com os pais, alunos e 

professores também foram realizadas para verificar como a escola é percebida dentro 

da comunidade escolar e quais os anseios e desejos que essa comunidade tem de 

melhoria para a escola. Para o preenchimento deste questionário (Google formulário) 

foi necessário o contato com os pais e a formação de grupos de WhatsApp para o 

preenchimento e conclusão dos mesmos. 

Antes do início da elaboração do PPP/2022, foi apresentado mais uma vez nas 

coordenações pedagógicas, para todo o corpo docente, os pressupostos teóricos do 

Currículo em Movimento da Educação Básica, o Currículo em Movimento do Distrito 

Federal e as Diretrizes de Avaliação Educacional - documentos norteadores da prática 

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

disponibilizado também aos docentes por e-mail esse mesmo material, o que nos deu 

uma preparação para que iniciássemos a discussão acerca do Projeto Político 
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Pedagógico da escola e, ao mesmo tempo, constituíssem representantes/responsáveis 

do grupo para atuar na comissão de elaboração do documento.  

Foram feitas reuniões com os professores em regência, professores da Sala de 

Recursos, professora da Sala de Leitura e Orientadora Educacional, com a participação 

da coordenação e direção para discutirmos e melhor conhecermos a organização do 

trabalho pedagógico de cada segmento e, ao mesmo tempo, foram feitos registros 

detalhados do trabalho realizado e das práticas relatadas (plano de ação) para fazer 

parte da composição deste documento. 

O documento faz uma retrospectiva das atividades pedagógicas desenvolvidas 

na escola nestes anos de existência. Depois segue fazendo o diagnóstico da situação 

atual em que a escola se encontra, para estabelecer a Função Social desta Unidade de 

Ensino. São apontados ainda os princípios que norteiam nossas práticas pedagógicas 

e os objetivos que queremos alcançar dentro dos pressupostos teóricos estabelecidos 

pela SEEDF, ficando explícitas as Práticas e Estratégias de Avaliação, a Organização 

Curricular da Escola e o Plano de Ação da equipe gestora para que o Projeto Político 

Pedagógico seja implementado e como se dará a sua avaliação.  

A construção do Projeto Político Pedagógico do CEF 405 Sul partiu de um 

processo coletivo do planejar para a instituição e para a comunidade escolar como um 

todo e foi realizado com muitos desafios. Assim, para garantir a participação de todos 

nesse processo e efetivar o envolvimento de todos na reconstrução do Projeto Político 

Pedagógico, adotamos algumas estratégias de trabalho, de estudo e pesquisa 

juntamente com professores, alunos e comunidade escolar, além de alguns encontros 

pedagógicos em horário e data alternativos em cada setor desta U.E. Dentro deste 

contexto participativo, é bom ressaltar que, os alunos constituem a peça fundamental 

de toda construção e reformulação do PPP. Eles são os protagonistas e sua 

participação é fortalecida através do envolvimento nos projetos, eventos, debates, 

rodas de conversa dentre outros. 

Também foi incorporado ao Projeto Político Pedagógico os projetos que 

atualmente funcionam na escola. Além disso, foram anexados documentos que 

demonstram de uma forma mais detalhada como se deu o trabalho de elaboração do 

Projeto Político Pedagógico e fotos de diversos momentos             de nosso fazer pedagógico. O 
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Projeto Político Pedagógico do CEF 405 Sul está em constante transformação na 

perspectiva de atender as necessidades que se apresentam na nossa comunidade 

escolar.  

O CEF 405 SUL busca contemplar, em consonância com o seu Projeto Político 

Pedagógico, toda a comunidade escolar com atividades que envolvam cultura, arte e 

projetos. Anualmente são realizados alguns projetos, tais como: Feira de Ciências, 

Jogos Internos (JICEF) e Festa Junina – “Um dia na Roça”. Nesses projetos os alunos 

são incentivados a refletir sobre o valor simbólico que envolve cada data, realizando 

pesquisas, estudos, seminários e mesas redondas de modo que todos estejam 

envolvidos no processo. 

Para a Feira de Ciências e Um dia na Roça são formados grupos de trabalhos 

por ano/turma em que cada um contribui na confecção dos trabalhos manuais, bem 

como danças, apresentações cênicas, exposições, trabalhos audiovisuais, música, 

gincana entre outras. Os jogos escolares dão aos discentes momentos de lazer e 

diversão e, ao mesmo tempo, contribuem para os mesmos exercitarem sua convivência 

com o grupo desenvolvendo melhor suas habilidades de relacionamento   interpessoal – 

prática de extrema importância para o pleno exercício da cidadania. 

Em síntese, este PPP representa a organização da prática pedagógica da 

escola, considerando que o esforço conjunto dos grupos que compõem a escola 

harmoniza suas diferenças. 
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2 IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 
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E-mail: cef405sul@gmail.com 

CNPJ: 00486845/0001-39 

Blog: htpps//cef405sul.blogspot.com 

Facebook: https://m.facebook.com/CEF-405-Sul-788485427965042/ 

 

Governador do Distrito Federal 

Ibaneis Rocha 

Diretora 

Daniela Paula dos Santos Corrêa 

Vice-Diretora 

Solange Rodrigues Cunha 

Chefe de Secretaria 

Jusiqueila Domingues C. Mendes 

Supervisora Pedagógica 

Silézie Barbosa Brito 

Coordenadores Pedagógicos 

Eliane Alves Bezerra 

Luciano Coelho Lima 

SOE 

Jacinta de Fátima V. Moreira 

Psicóloga CEF 405 Sul 

Emanuelle Weyl da Cunha Amoury 

Pedagoga CEF 405 Sul 

Léia Cristina F. Toledo Simões 
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3 HISTORICIDADE DA ESCOLA 

O CEF 405 Sul foi fundado como Escola Classe 405 Sul em 1971 para atender 

alunos de 1ª a 4ª séries, de acordo com o plano diretor para construção de escolas 

públicas de Brasília e permaneceu com essa tipologia de atendimento até 1993.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudantes de 1ª a 4ª série, década de 1980. 

Estudantes acompanhando desfile cívico – década de 1990. 
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3.1 Instalações Físicas 

 

O prédio possui oito salas ambientes, sendo oito equipadas com aparelhos de ar 

condicionado. Para as aulas diárias temos uma sala de leitura, uma sala de recurso 

visual, uma sala de recurso generalista, uma sala de orientação educacional para 

atendimento individual, uma cantina escolar com depósito para gêneros alimentícios, 

uma sala de servidores da limpeza, um depósito de material de limpeza, um banheiro de 

servidores, um banheiro adaptado para deficientes físicos, um banheiro feminino para 

estudantes, um banheiro masculino para estudantes, secretaria, almoxarifado, sala de 

direção com banheiro, sala para EEAA, sala de coordenação, um banheiro para 

professores, sala para professores com antessala, estacionamento frontal adaptado 

para prática de educação física. 

Em 1992 a escola passou por uma reforma na sua estrutura física inclusive com 

adequações para atendimento a deficientes físicos. Após essa data, pequenos reparos e 

melhorias têm sido feitos gradativamente.  

Em 2013, os banheiros dos estudantes foram reformados com troca de 

revestimento, pisos, pia, torneiras, vasos e todos os acabamentos.  

Em 2017, os banheiros das professoras e da direção também foram reformados 

com troca de revestimento, piso, pia, torneiras e chuveiros. Houve a revitalização da 

caixa d’água subterrânea, a instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de 

aula, de uma grade interna de segurança e de bebedouros novos com água gelada e a 

construção do telhado frontal. 

Em 2018, a cozinha da escola, o banheiro e o depósito dos servidores passaram 

por uma grande reforma. Ainda neste mesmo ano houve a troca de todo o alambrado 

ao redor da escola, a quadra de esportes foi pintada, construiu-se um alambrado 

divisório na quadra de esportes, houve a pavimentação da área frontal e a instalação de 

mesas e bancos de concreto para acomodação e estudo (parte interna e externa da 

escola), substituição da iluminação externa d a escola, ampliação do palco interno e 

criação de rampa de acessibilidade ao palco e à praça central, desentupimento da rede 

pluvial e de esgoto da escola, reconstrução da rede de esgoto, caixa de gordura e rede 

de água da escola.  
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Em janeiro de 2019 foi feita a pintura interna das salas de aulas e a revitalização 

do jardim interno. Em julho desde mesmo ano foi feita a pintura da parte externa da 

escola, bem como, a pintura dos bancos, do piso da área frontal e das mesas de 

concretos oferecendo aos alunos um ambiente mais aconchegante e harmonioso. 

Houve também a substituição da placa frontal com o nome da escola e a instalação de 

uma placa com o nome da escola nos fundos para facilitar a localização da mesma.  

Em janeiro de 2020 foi feita novamente a pintura interna das salas de aulas e o 

cabeamento de internet.  

No final de 2020 e início de 2021 várias reformas foram feitas: troca do piso e 

revestimento dos bancos da entrada da escola, instalação de piso tátil, construção de 

três lavatórios sendo um na entrada e dois na parte interna (pátio) da escola para 

atender os alunos no retorno híbrido e/ou presencial, troca do piso e pintura da 

secretaria, SOE, coordenação, direção e sala dos professores, reforma da sala dos 

servidores (piso granitina, pintura e instalação de janela para tornar o ambiente mais 

ventilado), individualização da sala de recurso generalista e visual, divisória de gesso 

na sala de recurso visual para dinamizar o atendimento aos alunos portadores de 

deficiência visual, desentupimento da rede pluvial do pátio central da escola, troca do 

piso (granitina) das salas 08, 09,11,12 e depósito da cantina, restauração das 

prateleiras do depósito da cantina, troca do revestimento da parede da sala 12, pintura 

da caixa d’água e das ferragens internas, instalação de forro PVC no teto do pátio 

central da escola, pintura da parte interna e de algumas salas de aula da escola, 

pintura dos bancos de concreto e chão da área externa e interna e revitalização do 

jardim interno. 

Início de 2022 o estacionamento frontal adaptado para prática de educação 

física foi pintado e revitalizado com a parceria da prefeitura da quadra e do Programa 

RENOVA DF.  
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Fachada da escola 

  

Estacionamento frontal revitalizado 

adaptado à prática de educação física. 
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3.2 Equipes Gestoras 

De 1971 até a presente data a escola teve nove diretoras e oito vice-

diretores, conforme o quadro abaixo:  

Fonte: Dados do Livro de Registro de Abertura e Encerramento do Ano Letivo (2022) 

Período Diretor Vice-Diretor 

1971 a 1977 Ana Pereira Leal e Costa  

1978 a 1981 Eurides Maria Silva Barra  

1982 a 1984 Maria Neiva Boaventura Zica  

1985 Diana Peixoto Souto Mendes  

1986 a 1994 Etelvina Vieira Lacerda Helenice de Fátima Sousa (1994) 

1994 a 1995 Érica Lúcia Del Castilho Raiol Maria Beatriz Rodrigues Gomide 

1996 a 1997 Érica Lúcia Del Castilho Raiol Miriam Nereci Bessa Fidélis 

1998 a 1999 Miriam Nereci Bessa Fidélis Gilson Ferreira de Melo 

2000 a 06/2012 Miriam Nereci Bessa Fidélis Virgínia Sofia de Oliveira Matos 

06/2012 até 2016 Virgínia Sofia de Oliveira Matos Kelma Kátia Silva Cavalcante 

2017 até 03/2018 Daniela Paula dos Santos Corrêa Regina Maria Machado 

03/2018 a 2022 Daniela Paula dos Santos Corrêa Solange Rodrigues Cunha 
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3.3 Atendimento 

Em 1993 a escola que atendia alunos da 1ª a 4ª série passou a atender, em uma 

classe especial, alunos portadores de autismo. A partir do ano de 1994, para atender à 

necessidade da comunidade escolar e do Sistema de Ensino da Rede Pública do DF, a 

escola deixou de atender as séries iniciais do Ensino Fundamental e passou a atender 

as séries finais do Ensino Fundamental que foram sendo implantadas gradativamente 

conforme o quadro abaixo. Nota-se que, em 2001, conclui-se a implantação do Ensino 

Fundamental séries finais.  

Com o atendimento aos alunos de 5ª a 8ª série a escola passou por algumas 

modificações em sua estrutura para adequar-se à nova clientela, dentre elas a 

compatibilização do acervo da biblioteca para os anos finais do Ensino Fundamental e 

a criação das atuais salas ambiente para todos os componentes curriculares. Porém 

continuou a ser considerada Escola Classe até o ano de 2009. A partir de 2010 passou 

a ser Centro de Ensino Fundamental 405 Sul.  

A partir de 2018 foi implantado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal – SEEDF – a Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens - no 

ensino fundamental anos finais em toda Rede Pública de Ensino do DF. 

Período Atendimento 

1971 a 1993 De 1ª a 4ª série (com uma Classe de Autismo em 1993). 

1994 De 5ª a 6ª série e Classe Especial para portadores de Autismo. 

1995 a 1996 De 5ª a 7ª série e Classe Especial para portadores de Autismo. 

1997 a 2001 De 5ª a 8ª série e Classe Especial para portadores de Autismo e Serviço de 

Orientação Educacional - SOE (2000). 

2002 De 5ª a 6ª série, Classe Especial para portadores de Autismo e SOE. 

2003 De 5ª a 8ª série e Classe Especial para portadores de Autismo, SOE. 

2004 a 2005 De 5ª a 8ª série/Turmas Inclusivas (ANEEs – Deficientes Intelectuais/DI e 

Deficientes Visuais/DV e Outras Necessidades/ON), SOE. 

2006 a 2007 De 5ª a 6ª série/Turmas Inclusivas e Sala de Recurso (a partir de 2007), SOE. 

2008 a 2009 De 5ª a 6ª série/Turmas Inclusivas e Classes de Aceleração da Aprendizagem, 

Sala de Recurso e SOE. 

2010 De 5ª a 7ª série/Turmas Inclusivas e Classes de Aceleração da Aprendizagem, 

Sala de Recurso e SOE. 

2011 a 2012 De 5ª a 8ª série/Turmas Inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 
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ANO ALUNOS 

8º A 24 

8º B 15 

8º C 25 

8º D 25 

9º A 26 

9º B 30 

9º C 30 

9º D 30 

TOTAL: 205 

 

ANO ALUNOS 

6ºA 16 

6º B 20 

6º C 24 

6º D 23 

7º A 21 

7º B 20 

7º C 28 

7º D 21 

TOTAL: 173 

 

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

2013 O 6º ano e da 6ª a 8ª série/Turmas Inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2014 Do 6º ao7º ano e da 7ª a 8ª série/Turmas Inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2015 Do 6º ao 8º ano e 8ª série/ Turmas Inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2016 Do 6º ao 9º ano/ Turmas inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2017 Do 6º ao 9º ano/ Turmas inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2018 a 2022 Do 6º ao 9º ano/Ciclos/Turmas inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

 

Atualmente, o CEF 405 Sul, atende 378 alunos organizados no regime do 3º 

Ciclo das aprendizagens que se divide em dois blocos: 1º bloco (6º e 7º anos) no turno 

vespertino e 2º bloco (8º e 9º anos) no turno matutino conforme quantitativo de 

alunos/ano mencionado na tabela abaixo. 
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3.4 Memória pedagógica 

Muitos projetos foram implementados para adequação à nova clientela. No final 

da década de 1990, a escola fez uma parceria pedagógica com a UNIPAZ e 

desenvolveu um projeto em que as turmas passavam o dia na sede da UNIPAZ e 

participavam de atividades pedagógicas elaboradas pelos professores com o objetivo 

de trabalhar conceitos humanitários, de valorização à vida e desenvolvimento de uma 

consciência cidadã.  

 

 

No ano de 2005, a escola passou a atender somente turmas de 5ª e 6ª séries 

com inclusão de alunos Deficientes Visuais, Deficientes Físicos, Portadores de 

Condutas Típicas, Deficientes Intelectuais e alunos com TDAH, com suporte (desde 

2007) de uma Sala de Recursos Generalista e Específica de Deficiência Visual. Foi um 

período de grandes desafios e conquistas. Em 2009, foi alterada a tipologia da escola, 

que passou a ser denominada, pela Portaria Nº 493 de 09 de dezembro de 2009, 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL. A arte e a cultura têm tido um papel 

Turmas em atividade da UNIPAZ 1998. 
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fundamental na formação dos jovens que passaram pelo CEF 405 Sul. As propostas 

apresentadas pelos professores ao longo dos anos de existência da escola sempre 

foram incentivadas e esforços foram envidados para que fossem postos em prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2013 surgiu o projeto de Arte Cantando na Escola, com o intuito de 

proporcionar aos educandos uma diversidade de atividades de musicalização e de 

contato com a linguagem musical em todas as suas áreas. O objetivo era despertar o 

gosto pela música e suas expressões, oportunizar a fruição da linguagem musical, 

desenvolver a sensibilidade ao ritmo, percepção auditiva, coordenação e memória, 

conhecer as diversidades musicais, perceber a importância da música como cultura, 

apresentar diversos ritmos musicais, bem como apreciá-los e identificá-los, estimular os 

talentos na arte musical e a respiração correta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cantando na escola – Projeto de Arte – 2018. 

 

Aula de artes – 2000 – Arte Mural. 
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Vários projetos foram realizados em diversas áreas do conhecimento como, por 

exemplo, o Projeto de Horta Escolar, implantado na década de 1990 como Parte 

Diversificada do Currículo, que visava valorizar a alimentação saudável, o talento e 

habilidade do corpo docente, disposto a enriquecer a vivência dos educandos com 

práticas diferenciadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola durante todos esses anos em que atende os anos finais do Ensino 

Fundamental tem incentivado os estudantes a realizarem atividades práticas que 

enriqueçam o currículo e tornem a aprendizagem mais efetiva e significativa. Algumas 

destas atividades são tradicionais e têm sido realizadas há vários anos, como as 

Festividades Juninas e as Feiras de Ciências. 

Em 2017 e 2018 a Festa Junina foi substituída por “Um dia na Roça” com o 

mesmo formato (gincana interna) e objetivo proposto pela festa junina, dando ênfase, 

ao resgate das tradições folclóricas e da cultura brasileira, a integração da escola, 

família e comunidade e o trabalho em equipe. Em 2019 a Festa Junina retomou o 

formato anterior e foi aberta à toda comunidade escolar. Em 2020 e 2021, em virtude 

da pandemia covid-19, este evento não se concretizou. Em 2022 – no formato “Um dia 

na Roça” – acontecerá no mês de junho.  

Parte Diversificada – PD – década de 1990. 
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Um dia na Roça – 2018. 

Festa Junina – 2019. 
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Outro projeto é a Feira de Ciências cujo objetivo é aliar a teoria à prática. Este 

projeto busca maior integração no convívio escolar, além de, procurar despertar a 

curiosidade do educando no mundo científico e reconhecer que a ciência é um 

mecanismo que possibilita novas descobertas. O projeto é trabalhado de forma 

interdisciplinar e busca envolver as diversas áreas do conhecimento, proporcionando 

assim, maior conhecimento e maior aprendizado. Em 2022 acontecerá em setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turno matutino – alunos 9º ano Feira de Ciências – 2019. 

        Turno vespertino – alunos 7º ano Feira de Ciências –  2019. 
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Temos também o projeto Jogos Interclasses do CEF 405 Sul - JICEF, que teve 

início no ano de 2004, inicialmente como Jogos Interclasses da Escola Classe 405 Sul 

– JIEC, e que em 2019 realizou sua 15ª edição. Em 2020 não foi possível a realização 

do projeto (ensino remoto) e, em 2021, os professores optaram pela não realização do 

projeto em virtude da pandemia covid-19. Em 2022 este projeto será realizado em julho 

na semana que antecede o recesso escolar.   

Os jogos envolvem toda a comunidade escolar e as modalidades esportivas 

como: voleibol, handebol, futsal, tênis de mesa, queimada, xadrez, dominó e 

modalidades adaptadas aos alunos com necessidades educacionais especiais – 

Deficientes Visuais e Outras Necessidades, o PARA- JICEF. O JICEF agita a escola 

durante uma semana. Todas as equipes vencedoras são premiadas com medalhas e o 

evento é sempre muito aguardado pelos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfile de abertura JIEC – 2005. 
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Alunos com necessidades educacionais especiais e Sala de recursos JIEC 2007. 
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JICEF 2018 - Futsal feminino. 

JICEF 2018 – Xadrez. 
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Premiação com medalhas aos primeiros colocados (ouro, prata e bronze). 

Momento muito aguardado pelos alunos JICEF 2019. 

Entrega das medalhas – PARAJICEF 2019. 
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Em 2014, pela primeira vez, a escola participou da Olimpíada Brasileira de Astronomia 

e Astronáutica – XVII OBA, obtendo o excelente resultado de 14 medalhas, sendo 03 

de prata e 9 de bronze. Participou em 2015 novamente e obteve 06 certificados de 

Menções Honrosas. A escola também proporciona a inclusão aos alunos com 

necessidades educacionais especiais (trabalhando a conscientização) e o atendimento 

em turno contrário, priorizando os alunos DVs (Deficiência visual e baixa visão), além 

de cadeirantes e outras necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CEF 405 Sul participa todos os anos da OBMEP (Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas) e procura sempre estimular a participação dos 

educandos e a busca do conhecimento matemático através de estratégias e projetos 

desenvolvidos dentro da sala de aula. 

  

Campeonato de Soroban – 2016. 
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Aluno Paulo Ramos, medalhista de ouro da 1ª Olimpíada Brasileira de matemática das escolas 

públicas – 1ª OBMEP/2005, acompanhado pelas professoras Patrícia Renata Marangon (professora de 

Matemática – CEF 405 SUL) e Miriam Fidelis (Diretora CEF 405 SUL) no Palácio do Planalto. 

 

Aluno Vinicius Alcanfor, medalhista de ouro da 9ª olimpíada de Matemática das Escolas 

Públicas - OBMEP/2013 - acompanhado pelos responsáveis - premiado pelo então Secretário 

de Educação do Distrito Federal Marcelo Aguiar. 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

 

32 
 

 

 

 

 

  

Premiação OBMEP – Museu da República. 
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Em 2017 a escola participou da Primeira Olimpíada de Matemática do Distrito 

Federal (OMDF) e obteve um bom resultado com quatro medalhas, sendo 01 de ouro e 

03 de bronze e uma menção honrosa. Em 2018 participou da Segunda Olimpíada de 

Matemática do Distrito Federal e conquistou 3 medalhas (1 ouro, 1 prata e 1 bronze) e 

duas menções honrosas e, em 2019, na Terceira Olimpíada de Matemática conquistou 

2 medalhas (1 de prata e 1 de bronze) e uma menção honrosa. Em 2020, a OMDF não 

aconteceu e, em 2021, o CEF 405 Sul não participou da OMDF.  

Alunos medalhista e menção honrosa – premiação 2019 – OBMEP 
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Aluno Luís Augusto de Holanda, medalhista de ouro da 2ª Olimpíada de 

Matemática do Distrito Federal - OMDF/2018 – cerimônia de premiação. 

Aluna Letícia Guimarães – medalhista de prata – OMDF/2018. 

Aluno Adriano Rodrigues de Farias – medalhista de bronze –OMDF/2018. 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

 

35 
 

 

 

 

 

 

  

Aluna Bianca Hamu Viana Ferreira – medalhista de prata – OMDF/2019. 
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3.5 Outros Projetos 

 

 

Conselho Tutelar Primeira reunião de pais – 2022. 

Apresentação de futebol – Semana de Educação para a Vida. 
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Palestra: Auto estima – Semana de Educação para a Vida – 2019. 

SÁBADO LETIVO REMOTO TEMÁTICO – 2021 “Todos contra a Dengue”. 
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4 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

O CEF 405 Sul, ao longo destes 51 anos de existência, sempre atendeu a 

demanda apontada pela Secretaria de Educação. Inicialmente, as escolas construídas 

no interior das quadras residenciais atenderiam a comunidade circunvizinha, pois, era 

grande a procura por vagas em escolas públicas por parte da comunidade residente no 

Plano Piloto.  

 

4.1 Conhecendo a Comunidade (segmento aluno) 

 

Atualmente, percebemos que essa realidade mudou, uma vez que, desde o final 

da década de 1980, temos observado o crescimento gradativo de estudantes oriundos 

de outras regiões administrativas (RA) em nossa instituição. Hoje temos uma grande 

maioria de alunos oriundos de localidades distantes da escola, inclusive do entorno do 

DF.  

Essa distância física entre a escola e a família do estudante dificulta a 

participação da comunidade escolar em nossas atividades, pois o usuário da escola, 

em sua grande maioria, não se identifica com a região geográfica onde a escola 

encontra-se inserida, tão pouco os moradores da comunidade estabelecem vínculos 

com a instituição educacional. Desse modo a equipe gestora, professores e servidores 

busca estabelecer uma convivência tranquila e harmoniosa com a comunidade local e 

orienta os estudantes quanto à importância de manter um comportamento cortês e 

fraterno com a vizinhança. Além disso, boa parte dessa população não possui meio de 

transporte próprio a fim de se locomover com mais facilidade de sua cidade até a 

escola de seu (sua) filho (a). Conforme o gráfico a seguir, cerca de 60% dos estudantes 

fazem uso do transporte coletivo público (ônibus ou metrô) e privado (van ou ônibus 

escolar). 
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QUAL O MEIO DE TRANSPORTE VOCÊ UTILIZA PARA CHEGAR À ESCOLA? 

 

Outro questionamento feito com os estudantes foi o local onde nasceu. 

Constatamos que aproximadamente 88,3% dos estudantes nasceram no Distrito 

Federal, outros 10% são oriundos de outro estado e, temos ainda, um pequeno 

percentual que nasceu em outro país. 

 

ONDE VOCÊ NASCEU? 
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ONDE VOCÊ MORA? 

           De acordo com o gráfico a maioria dos estudantes moram distante da escola. 

Apenas 23,3% dos estudantes que responderam ao questionário residem na mesma 

RA onde a escola está localizada. 

 

QUANTOS MEMBROS DE SUA FAMÍLIA MORAM COM VOCÊ? 

Outro questionamento feito aos estudantes foi a quantidade de membros de sua 

família que reside com ele. Cerca 66,7% dos estudantes tem de um a três membros de 

sua família morando com ele na mesma residência, enquanto, 31,7% tem de quatro a 

seis. Poucos disseram que tem mais de seis. 
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COM QUEM VOCÊ MORA ATUALMENTE? 

 

De acordo com o gráfico acima a maioria dos estudantes residem com os pais. 

Cerca de 36,7% moram com a mãe e 13,3% moram com o pai. Há ainda um percentual 

que moram com os avós. Nenhum mora em instituições sociais (abrigos ou orfanatos). 

 

Em seguida foi questionado aos alunos qual a situação descrita abaixo que 

melhor descreve o seu caso. Pelo gráfico abaixo 96,7% dos alunos disseram que não 

trabalham e os seus gastos são financiados pela família.  

 

QUAL A SITUAÇÃO ABAIXO QUE MELHOR DESCREVE SEU CASO? 
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ONDE VOCÊ ESTUDAVA NO ANO LETIVO ANTERIOR? 

 

Segundo o gráfico acima 55% dos estudantes que responderam ao questionário 

estudaram, em 2021, no CEF 405 Sul e 41,7% são oriundos de outra escola pública do 

Distrito Federal. Há um percentual muito baixo de alunos oriundos de escola particular.  

 

Outro item colocado no questionário foi a identificação étnico-racial do 

educando: branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Constatamos que cerca de 51,7% 

se autodeclara pardo.  

 

COMO VOCÊ SE DEFINE EM RELAÇÃO A COR OU RAÇA? 
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QUAL É A SUA FAIXA ETÁRIA?  

 

            Pelo gráfico foi diagnosticado que 50% dos estudantes do CEF 405 SUL que 

responderam ao questionário possuem entre 13 e 15 anos e 48,3% possuem até 12 

anos.  

QUAL É O SEU SEXO/GÊNERO? 

 

De acordo com o gráfico acima cerca de 53,3% dos estudantes que 

responderam ao questionário são do sexo feminino e 46,7% são do sexo masculino. 
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VOCÊ TEM SMARTPHONE? 

 

Pelo gráfico, nota-se que, a maioria dos estuantes do CEF 405 Sul possuem 

smartphone. 

 

 

 

VOCÊ TEM ACESSO À COMPUTADOR/NOTEBOOK OU TABLET? 
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ONDE VOCÊ ACESSA A INTERNET? 

 

De acordo com os gráficos acima, cerca de 76,7% têm acesso à computador, 

notebook ou tablet e a maioria acessa a internet na sua residência. Alguns disseram 

que acessam a internet usando seu smartphone com poucas ou nenhuma restrição e 

outros disseram que acessam a internet no seu smartphone com muitas restrições. 

Temos ainda, um percentual baixo, que relata não ter acesso à internet. 

 

           Outro questionamento feito aos alunos foi o que ele costuma assistir na TV e/ou 

plataforma de internet. Constatou-se que em geral assistem filmes, novelas ou séries, 

videoclipes musicais, games, desenhos e a animações. Alguns assistem 

documentários, programas educativos e noticiários.  

O QUE VOCÊ COSTUMA ASSISTIR NA TV E/OU PLATAFORMAS DE INTERNET? 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

 

46 
 

 

QUAL (IS) ACESSO (S) AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO VIA TV? 

 

Pelo gráfico acima pode-se concluir que grande parte dos alunos acessam aos 

meios de comunicação via TV por meio de streaming (Podcast, Spotify, YouTube, 

Netflix, Prime), outros por meio de TV aberta e outros por meio de TV a cabo. 

 

Um dos grandes desafios dos professores é ensinar e incentivar a leitura para os 

alunos, mas ensinar não só a decifrar códigos, e sim a ter o hábito de ler. Seja por 

prazer, seja para estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o 

vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. Infelizmente, com o avanço das 

tecnologias do mundo moderno, cada vez menos as pessoas interessam-se pela 

leitura. A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdo específicos, aprimora a 

escrita.  

 

Sobre este questionamento e analisando o gráfico a seguir nota-se que 51,7% 

dos alunos leem livros em geral; 36,7% adquiriram o gosto pela leitura através das 

revistas em quadrinho; 43,3% leem livros didáticos; 23,3% leem textos/artigos 

jornalísticos e 16,7 % não leem nada.  
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O QUE VOCÊ TEM O HÁBITO DE LER? 

 

 

ANTES DA PANDEMIA, QUANTAS VEZES POR ANO VOCÊ TINHA O HÁBITO DE 

FREQUENTAR O CINEMA, MUSEU OU TEATRO? 

 

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

Foi perguntado também aos alunos quantas vezes por ano, antes da pandemia, 

eles iam ao cinema, museu, teatro ou feiras culturais. Pelo gráfico acima nota-se que 

38,3 % dos alunos frequentavam estes tipos de eventos uma ou duas vezes por ano e 

16,7% três ou quatro vezes. Temos ainda um percentual de 25% que diz não 

frequentar nenhuma vez e 20% cinco ou mais vezes por ano. 
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O QUANTO VOCÊ GOSTA DE ESTUDAR OU TER AULAS DE CADA DISCIPLINA? 

 

 
 

 

 

Ao longo do questionário foi feito um diagnóstico para saber o quanto os alunos 

gostam de estudar ou ter aulas das disciplinas mencionadas nos gráficos acima. Foi 

constatado que em geral os alunos “gostam muito” de estudar Educação Física, 

Ciências Naturais, Matemática, História, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. 
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QUANTO A INDISCIPLINA EM SALA DE AULA ATRAPALHA SEU APRENDIZADO? 

 

Quanto a indisciplina em sala de aula, 28,3% dos estudantes que responderam 

ao questionário, disseram que a indisciplina não atrapalha o seu aprendizado durante 

as aulas; 43,3% disseram que atrapalha um pouco e 28,3% disseram que atrapalha 

muito. 

 

COMO VOCÊ AUTOAVALIA SEU COMPORTAMENTO 

 

De acordo com o gráfico acima 55% dos alunos se autoavaliaram e disseram 

que seu comportamento está ótimo. Outros 21,7% disseram que seu comportamento 

pode melhorar e 23,3% disseram que é satisfatório. 
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COMO VOCÊ AUTOAVALIA SUA RESPONSABILIDADE, QUANTO À ENTREGA 

DAS ATIVIDADES? 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Sabemos que a rotina de estudo e a pontualidade são de extrema importância 

para o alcance da aprendizagem significativa do educando. No decorrer do 

questionário os alunos também se autoavaliaram em relação sua responsabilidade 

quanto à entrega das atividades. Nota-se no gráfico acima, que 30% dos alunos 

disseram que podem melhorar, 45% disseram que são pontuais, 25% disseram que 

estão satisfeitos e nenhum aluno disse que não entrega as atividades.  

 

SE VOCÊ SE ENQUADRA EM UMA DAS OPÇÕES ABAIXO, ASSINALE A QUAL 

VOCÊ SE IDENTIFICA. CASO CONTRÁRIO, NÃO RESPONDA A ESTA QUESTÃO. 
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Este questionamento foi direcionado aos alunos com necessidades educacionais 

especiais. De acordo com o gráfico 100% dos alunos com deficiência que responderam 

ao questionário disseram que tem deficiência visual e sente bem acolhido na escola. 

Partindo deste princípio, o CEF 405 Sul, por ser uma escola inclusiva busca 

proporcionar situações e estratégias que viabilizem as aprendizagens destes alunos. 

 

EM RELAÇÃO ÀS REGRAS DE BOA CONVIVÊNCIA COM QUE FREQUÊNCIA AS 

SITUAÇÕES ABAIXO OCORREM EM SUA ESCOLA? 

 

 Em geral, os estudantes cumprem as regras da escola.  

 As regras são justas e valem para todos (estudantes, professores, funcionários e 

diretor)  

 Há momentos e espaços destinados a discutir problemas de convivência, de 

disciplina e as regras na escola.  

 Alguns estudantes traficam ou fazem uso de drogas ilícitas dentro da escola.  

 Os conflitos são resolvidos de forma justa para os envolvidos. 
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SOBRE OS PROFESSORES DE SUA TURMA. COM QUE FREQUÊNCIA OCORRE 

AS SITUAÇÕES SEGUINTES? 

 Promovem atividades e aulas diferenciadas e atrativas.  

 Apoiam e incentivam os alunos.  

 São desrespeitosos com alguns estudantes.  

 Utilizam atividades avaliativas como forma de punir os estudantes.  

 Parecem estar desmotivados e sem vontade de dar aulas.  

 Propõem atividades em grupos que promovem a troca de ideias e a cooperação  

 Explicam de forma clara. 

 

Em relação aos professores de sua turma a maioria dos alunos disseram que os 

professores “algumas vezes” promovem atividades atrativas e diferenciadas durante as 

aulas. Na maioria das vezes sempre apoiam os estudantes e os incentivam a estudar e 

nunca são desrespeitosos. Disseram também que, em geral, os professores explicam 

de foram clara e não utilizam atividades avaliativas como forma de punir os estudantes, 

muitos são motivados a dar aulas e propõem atividades que promovam a troca de 

ideias e cooperação. Todos estes questionamentos são essenciais para o educador 

rever e reconstruir suas práticas pedagógicas dentro da construção coletiva do PPP.  

A escola por meio de sua equipe gestora, professores e servidores busca 

estabelecer uma convivência tranquila e harmoniosa dentro do ambiente escolar e 

orienta os estudantes quanto à importância do cumprimento das regras, respeito 

mútuo, violência, discriminações e cuidados nas redondezas da escola.  
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Outro levantamento feito com nossa comunidade escolar, por meio de 

questionários foi a questão da violência e as discriminações sofridas no ambiente 

escolar. Diagnosticamos que 70% nunca foi vítima de violência na escola, embora, 20 

% já sofreram violência verbal; 8,3% violência física e 13,3% já tiveram objetos furtados 

dentro escola. Outros 3,3% já foram vítimas de roubo nas proximidades da escola. 

Em relação as discriminações sofridas na escola 68,3 % disseram não sofrer 

nenhum tipo de discriminação na escola, 15% já foram vítimas de bullying, 3,3% de 

racismo, 5% de sexismo e 1,7% de preconceito religioso. Dentro deste contexto a 

escola sempre procura realizar ações e projetos interventivos na tentativa de minimizar 

cada vez mais estas situações.  

VOCÊ JÁ FOI VÍTIMA DE VIOLÊNCIA NESTA ESCOLA? 

 

QUAIS AS DISCRIMINAÇÕES QUE VOCÊ JÁ SOFREU NESTA ESCOLA? 
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COMO VOCÊ PERCEBE O ESTADO DAS INSTALAÇÕES DAS ÁREAS 

ADJACENTES DA ESCOLA? 

 

Foi avaliado também pelos alunos algumas instalações das áreas adjacentes da 

escola, tais como: quadra de esportes, área de recreação, secretaria, sala de recursos, 

sala de leitura ou biblioteca e cantina. Disseram que a quadra de esporte, a secretaria, 

a sala de recurso e a cantina são muito boas. Já a área de recreação e a sala de leitura 

ou biblioteca são suficientes. 

 

 

SOBRE A NOSSA ESCOLA. COMO VOCÊ PERCEBE OS ATENDIMENTOS E 

SERVIÇOS A SEGUIR? 
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Outro dado importante no processo da avaliação da realidade diagnóstica pelos 

estudantes foi a avaliação do atendimento de vários segmentos da escola, tais como: 

direção, coordenação, qualidade das aulas, acolhimento dos professores, serviços de 

secretaria, orientação educacional, portaria, cantina e limpeza. Nota-se que, segundo 

eles, os atendimentos em geral são muito bons.  

 

COMO VOCÊ CONSIDERA A QUALIDADE DOS ITENS A SEGUIR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao relacionamento entre os diversos segmentos da escola, 

mencionados no gráfico acima, os alunos de um modo geral consideram o 

relacionamento entre colegas muito bom. Já o relacionamento entre professores e 

estudantes e o relacionamento entre os estudantes e a direção são suficientes. 

Ressaltamos que o CEF 405 Sul trabalha em prol das regras de boa convivência 

procurando orientar os estudantes quanto à importância de um tratamento cortês e 

fraterno com os diversos segmentos da escola.  
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4.2 Segmento (pais/responsáveis) 

Foi compartilhado um questionário diagnóstico com os representantes do 

segmento pais/responsáveis com o objetivo de coletar dados para traçar o perfil deste 

segmento e conhecer as suas opiniões a respeito do ambiente escolar. O primeiro 

questionamento foi identificar o grau do parentesco com o estudante. Pelo gráfico 

abaixo percebe-se que a maioria dos questionários foi respondido pelas mães. 

 

QUAL É O SEU GRAU DE PARENTESCO COM O ESTUDANTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo após foi possível identificar a faixa dos pais/responsáveis. A maioria dos 

pais/responsáveis tem entre 40 e 49 anos. 

QUAL É A SUA FAIXA ETÁRIA? 
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Quanto ao nível de escolaridade dos pais e/ou responsáveis, constatamos que, 

24,7% possuem ensino médio completo; 15,3% possuem ensino superior incompleto; 

22,4% ensino superior completo e 17,6% são pós-graduados. Há pais e/ou 

responsáveis que possuem mestrado e doutorado. 

 

QUAL É O GRAU DE ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL? 

 

 

Renda Familiar 

 

Outro dado a ser destacado é a renda familiar: 28,2% das famílias da 

comunidade escolar tem renda mensal de até 02 salários mínimos; 17,6% tem renda 

mensal de até um salário mínimo; 14,1% ganham até 03 salários mínimos, 10,5% tem 

renda mensal de até quatro salários mínimos e 28,2% das famílias tem uma renda 

mensal superior a quatro salários mínimos. Há famílias que tem uma renda mensal de 

até meio salário mínimo. 
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QUAL É A FAIXA DE RENDA MENSAL DA FAMÍLIA? 

 

 

QUANTAS PESSOAS MORAM JUNTO COM O ESTUDANTE? 

 

O gráfico mostra que 50,6% dos estudantes tem até três pessoas residindo junto 

com ele. Outros 47,1% de quatro a seis pessoas e 2,4% mais de 7 pessoas.  
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DAS PESSOAS QUE MORAM COM O ESTUDANTE, QUANTAS TEM EMPREGO? 

  

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o gráfico acima, nota-se que 44,7% dos pais e/ou responsáveis que 

responderam ao questionário, disseram que das pessoas que residem com o estudante 

duas tem emprego, 40% disseram que apenas uma trabalha e 12,9% disseram que 

três pessoas que residem com o estudante trabalham. Há uma pequena parcela que 

disse que nenhum membro da família tem emprego. 

 

SEU (A) FILHO (A) TEM UM "CANTO DE ESTUDO" PARA REALIZAR AS 

ATIVIDADES DA ESCOLA? 
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 Ao longo do questionário foi perguntado aos pais se seu (sua) filho (a) tem um 

“canto de estudo” para realizar as atividades. Cerca 92,9% disseram que sim. Sabe-se 

que um ambiente adequado para estudo é necessário e fundamental para o bom 

desempenho escolar do estudante. 

 

 

O AMBIENTE DE ESTUDO QUE O ESTUDANTE UTILIZA É APROPRIADO? 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro questionamento feito aos pais e/ou responsáveis foi sobre o ambiente de 

estudo utilizado pelo estudante: “É apropriado ou não? “A maioria dos pais, 87,1%, 

disse que o seu (sua) filho (a) tem um ambiente adequado para estudar e 12,9% 

disseram que o ambiente de estudo do seu (sua) filho (a) é um pouco barulhento. 

Nenhum pai disse que não. Sabemos que um ambiente adequado de estudo é 

essencial para o aluno, pois, além de aumentar o foco, concentração e a organização 

ajuda a estabelecer uma rotina de estudo de qualidade. 
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QUEM ACOMPANHA O(A) ESTUDANTE NA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS PARA 

CASA? 

 

 De acordo com o gráfico acima quem acompanha a rotina escolar do(a) filho(a), 

geralmente, é a mãe. Esse acompanhamento familiar é de suma importância para o 

fortalecimento das aprendizagens e do desempenho do estudante. A escola e a família 

devem atuar juntas na formação integral do estudante. 

 

QUAL (IS) EQUIPAMENTO (S) TECNOLÓGICO (S) O (A) ESTUDANTE ESTÁ 

UTILIZANDO PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DA ESCOLA E/OU ESTUDOS? 
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De acordo com o gráfico, segundo os pais, o equipamento tecnológico mais 

utilizado pelos alunos para realizar as atividades da escola e/ou estudos é o 

computador/notebook, celular e/ou tablet. 

 

Acompanhamento dos Estudos 

A escola tem buscado incentivar e conscientizar, nos encontros pedagógicos e 

reuniões, a participação da família na vida escolar dos estudantes, principalmente na 

supervisão das tarefas domiciliares e no estabelecimento de horário de estudo. Foi 

questionado aos pais como eles incentivam seus filhos a estudar. O diagnóstico abaixo 

mostra que 75,3 % dos pais sempre que oportuna conversa com seu filho sobre a 

importância dos estudos, 71,8% acompanha o rendimento escolar do filho e participa 

das reuniões escolares e 51% utilizam e-mail, contato telefônico ou WhatsApp para 

comunicar com a escola sempre que necessário. 

 

COM VOCÊ INCENTIVA O (A) SEU (SUA) FILHO (A) OU TUTELADO (A) A 

ESTUDAR? 
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O QUE MELHOR TE REPRESENTA SOBRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 

(APM) OU ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES (APAM)? 

 

Outro questionamento feito aos pais e responsáveis foi sobre a APM 

(Associação de Pais e Mestres). Aproximadamente 49,4% dos pais conhecem esta 

associação existente na escola, mas disseram que não quer ou não pode contribuir. 

Alguns pais desconhecem e outros 29,4% dizem contribuir financeiramente.  

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

O QUE MELHOR TE REPRESENTA SOBRE O CONSELHO ESCOLAR? 
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O Conselho Escolar é a instância máxima da escola. Ele é formado por todos os 

segmentos da escola, ou seja, equipe gestora, representantes de pais ou responsável, 

estudantes, professores e servidor da carreira assistência. Seu objetivo é auxiliar na 

gestão escolar a partir da discussão de temas que direcionam as ações do 

estabelecimento de ensino. Após o questionamento “o que melhor te representa 

sobre o conselho escolar” conclui-se que a maioria dos pais/responsáveis sabem o 

que é Conselho Escolar, mas não participam. Alguns desconhecem e 10,6% gostariam 

de fazer parte do Conselho Escolar. 

 

 

ANTES DA PANDEMIA, QUANTAS VEZES AO ANO VOCÊ COSTUMAVA 

FREQUENTAR ESPAÇOS CULTURAIS? 

 

Foi perguntado também aos pais, quantas vezes ao ano, antes da pandemia, 

costumava frequentar espaços culturais como: cinema, teatro e museu. Pelo gráfico a 

maioria dos pais costumava frequentar cinema uma ou duas vezes ao ano. Poucos 

frequentavam teatro e museu. 

  



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

 

65 
 

 

COMO VOCÊ PERCEBE OS ATENDIMENTOS A SEGUIR? 

 

Outro item avaliado pelos pais foi o atendimento de vários segmentos da escola, 

tais como: direção, coordenação, acolhimento dos professores, orientação educacional, 

sala de recursos, serviços da secretaria e portaria. Nota-se que, segundo eles, o 

atendimento da direção, orientação educacional e portaria são muito bons. Os demais 

atendimentos são bons. 

 

COMO VOCÊ PERCEBE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEGUIR? 

 

Os pais avaliaram também a qualidade dos serviços a seguir: merenda escolar, 

limpeza e higiene da escola, segurança da escola, segurança nas proximidades da 

escola, reunião de pais e mestres e o atendimento à comunidade escolar. De acordo 

com o gráfico, a reunião de pais e mestres e a limpeza e a higiene da escola são muito 

boas. A merenda, a segurança e o atendimento à comunidade escolar são suficientes. 

Já a segurança nas proximidades da escola precisa melhorar 
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4.3 Segmento professor 

Foi feita também uma avaliação da realidade diagnóstica desta unidade escolar 

com segmento professor abordando diversos temas com o objetivo de coletar dados 

acerca da formação profissional, das práticas pedagógicas e do perfil socioeconômico 

e cultural dos professores no ano 2022. 

QUAL O SEU SEXO/GÊNERO? 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Pelo gráfico constatamos que a maioria dos professores do CEF 405 Sul é do 

sexo feminino.   

De acordo com o gráfico a faixa etária dos professores do CEF 405 Sul está 

compreendida entre 30 e 45 anos e 46 a 60 anos em igual percentual.  

 

QUAL É A SUA FAIXA ETÁRIA? 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

 

67 
 

 

 

Outro item do questionário foi a identificação étnico-racial do professor: amarelo, 

branco, indígena, pardo e preto. Constatamos igual percentual (42,1 %) de 

autodeclaração branca e parda.  

 

COMO VOCÊ SE AUTODECLARA? 

 

ONDE VOCÊ MORA? 
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De acordo com o gráfico acima grande parte dos professores do CEF 405 Sul 

residem em diversas regiões administrativas do DF. Mas temos um grande percentual, 

cerca de 47,4%, residindo no Plano Piloto (Asa Sul ou Asa Norte), ou seja, na mesma 

RA onde está localizada a escola. 

 

QUAL É O SEU GRAU DE ESCOLARIDADE? 

 

Segundo o gráfico acima cerca de 63,2% dos professores possuem 

especialização, 26,3% possuem ensino superior e 10,5% possuem mestrado. 

 

HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ TRABALHA COMO PROFESSOR? 
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Cerca de 31,6% dos professores do CEF 405 Sul exercem a função de professor 

há mais de vinte anos; 21,1% de onze a quinze anos, 21,1% de três a cinco anos e 

10,5% menos de um ano.  

 

HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ TRABALHA COMO PROFESSOR NESTA ESCOLA? 

 

A maioria dos professores do CEF 405 Sul trabalha na escola há menos de um 

ano. Cerca de 10,5% de um a dois anos; 10,5% de três a cinco anos; 10,5% de seis a 

dez anos e 5,3% de onze a quinze anos. 

  

HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ MINISTRA AULAS PARA ESTUDANTES DO ANO 

ESCOLAR EM QUE VOCÊ SE ENCONTRA NESTE MOMENTO? 
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Analisando o gráfico 31,6% dos professores ministram aulas para estudantes do 

ano escolar em que você se encontra neste momento menos de um ano; 21,1% de seis 

a dez anos, 15,8% mais de 20 anos; 10,5% de três a cinco anos e 10,5% de onze a 

quinze anos. 

 

DURANTE OS ÚLTIMOS TRÊS ANOS, VOCÊ PARTICIPOU DE CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO (MÍNIMO DE 360 HORAS) OU APERFEIÇOAMENTO (MÍNIMO 

DE 180 HORAS) SOBRE METODOLOGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM NA SUA 

ÁREA DE ATUAÇÃO? 

De acordo com o gráfico abaixo 26,3% dos professores participaram de curso de 

especialização ou aperfeiçoamento nos últimos três e teve um impacto moderado na 

área de atuação, 21,3% participaram e teve um grande impacto e cerca de 52,6% não 

participaram de nenhum curso de especialização ou aperfeiçoamento. 

 

  

Outro questionamento feito aos professores foi quantas vezes ao ano, antes da 

pandemia, eles iam ao cinema, museu, teatro ou feiras culturais. O gráfico a SEGUIR 

mostra que 40% dos professores participavam destes eventos mais de seis vezes por 

ano. 
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ANTES DA PANDEMIA, QUANTAS VEZES AO ANO VOCÊ IA AO CINEMA, MUSEU, 

TEATRO OU FEIRAS CULTURAIS? 

 

VOCÊ JÁ FOI VÍTIMA DE ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA NA ESCOLA? 

 

Foi perguntado também aos professores se eles já foram vítimas de algum tipo 

de violência na escola. De acordo com o gráfico abaixo, a maioria (84,2%) respondeu 

que nunca foi vítima de violência na escola.  
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Outros questionamentos foram feitos aos professores (nesta ordem). O gráfico a 

seguir mostra esses questionamentos elencados abaixo: se concordam, concordam 

parcialmente ou não concordam.  

 Você se sente orgulhoso de trabalhar nesta instituição?  

 Você se sente reconhecido pelo trabalho que realiza nesta escola?  

 Se pudesse, deixaria de ser professor?  

 Você sente-se exausto ao grande volume de trabalho?  

 As oportunidades de estudo e reuniões pedagógicas na escola tem 

contribuído para o aperfeiçoamento do meu trabalho em sala de aula?  

 Você se sente apoiado e orientado pela equipe escolar (direção, 

coordenação e orientação educacional)?  

 

 

De acordo com o gráfico a maioria dos professores se sentem orgulhosos em 

trabalhar no CEF 405 Sul, disseram que são reconhecidos pelo trabalho que realiza e 

se sentem apoiados e orientados pela equipe escolar. Disseram também que as 

oportunidades de estudo e reuniões pedagógicas na escola tem contribuído para o 

aperfeiçoamento do seu trabalho em sala de aula e não deixariam de professor, se 

pudessem. Trabalhar num ambiente harmonioso em prol do bem comum faz parte do 

trabalho em equipe desta unidade escolar. 
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O QUE VOCÊ COSTUMA ASSISTIR NA TV E/OU PLATAFORMAS DE INTERNET? 

 

Pelo gráfico acima grande parte dos professores do CEF 405 Sul costumam 

assistir na TV e/ou plataformas de internet noticiários, documentários e programas 

educativos.  

 

A UNIDADE DE ENSINO DISPONIBILIZA COMPUTADORES AOS PROFESSORES? 

 

Em relação a oferta de computadores o gráfico acima mostra que 47,4% dos 

professores disseram que a unidade de ensino não oferece computadores aos 

professores, cerca 10,5% disseram que oferece sim e 42,1% às vezes.  
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A UNIDADE DE ENSINO OFERECE ACESSO À INTERNET? 

 

Em relação ao acesso à internet, segundo os professores, cerca de 10% 

afirmam que a internet oferecida pela escola é de boa qualidade; 31,6% afirmam que a 

internet oferecida pela escola é de baixa qualidade; 57,6% afirmam que não tem 

acesso à internet e os outros 5,3% afirmam que não sabem. 

 

VOCÊ TEM SMARTPHONE? 
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VOCÊ TEM ACESSO A COMPUTADOR/NOTEBOOK OU TABLET? 

 

De acordo com os gráficos acima, a maioria dos professores do CEF 405 Sul 

têm smartphone e têm acesso a computador/notebook ou tablet.  

 

QUAIS AS ALTERNATIVAS ONDE VOCÊ TEM ACESSO À INTERNET? 

 

Outro questionamento feito no decorrer do questionário foi “onde o professor tem 

acesso à internet”. Todos responderam “em minha residência”. Além da disponibilidade 

da internet em sua residência, aproximadamente 47% dos professores disseram que 

tem acesso também à internet de seu smartphone com poucas ou nenhuma restrição; 
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31,6% do seu smartphone com muitas restrições e 26,3% na unidade escolar que 

estou lotado. 

 

QUAL A ALTERNATIVA REFERENTE AO ACESSO AOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO VIA TV? 

 

Pode-se dizer, a partir do gráfico acima, que 36,8% dos professores tem acesso 

aos meios de comunicação via TV a cabo; 31,6% via TV aberta e outros 31,6% via 

streaming (podcast, Spotify, YouTube, Netflix, prime). 

 

 

COMO VOCÊ AVALIA A ORGANIZAÇÃO DESTA UNIDADE ESCOLAR? 
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Em relação a organização das salas dentro da Unidade Escolar grande parte 

dos professores disseram que as salas de aula e a sala de recursos são boas. Em igual 

percentual, alguns avaliaram a sala do serviço de orientação educacional como 

excelente e outros boa. Em relação à sala de leitura e/ou biblioteca, temos também - 

em igual percentual - a avaliação: boa e precisa melhorar. Avaliar a organização e os 

espaços e, ao mesmo tempo, reorganizá-los da melhor forma de modo que atenda às 

necessidades e demandas do trabalho pedagógico faz parte da rotina da escola, uma 

vez que, esta Unidade de Ensino preza sempre por ambiente tranquilo e prazeroso. 

 

COMO VOCÊ PERCEBE A QUALIDADE DOS ITENS A SEGUIR? 

        

 

             Em relação a qualidade do relacionamento entre os diversos segmentos da 

escola, mencionados no gráfico acima, os professores de um modo geral consideram 

estes relacionamentos bons, sendo que, o relacionamento entre professores e 

coordenação é excelente, segundo a maioria. 
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COMO VOCÊ AVALIA OS ATENDIMENTOS A SEGUIR? 

 

Durante o processo do diagnóstico da realidade escolar – segmento professor - 

foi avaliado também o atendimento de vários segmentos da escola, tais como: direção, 

coordenação, acolhimento dos professores, orientação educacional, sala de recursos, 

serviço de secretaria e portaria. Nota-se que, segundo os professores, os atendimentos 

da direção, da coordenação, o acolhimento dos professores e a portaria são 

excelentes. O serviço da secretaria e o atendimento da sala de recursos são bons e, 

em igual percentual, classificam o atendimento da Orientação Educacional em 

excelente e bom. Percebe-se que a prática no CEF 405 Sul para atender e construir um 

bom trabalho é pautada sempre na coletividade, na harmonia do grupo e no bem 

comum.  

 

QUAL / QUAIS METODOLOGIAS VOCÊ UTILIZA PARA A CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES AO LONGO DO ANO LETIVO? 
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O gráfico mostra qual ou quais metodologias são utilizadas pelos professores 

para a construção do conhecimento dos estudantes ao longo do ano letivo. Cerca de 

68,4% dos professores utilizam metodologias ativas durante o processo, cerca de 

57,9% dos professores utilizam aprendizagem baseada em projetos e em projetos 

interdisciplinares, 73,6% atividades lúdicas e 26,3% projetos interdisciplinares e/ou 

transdisciplinares. Analisando gráfico acima é notório o uso de mais de uma 

metodologia para a construção do conhecimento dos estudantes. 

 

QUAIS AS AÇÕES REALIZADAS AFIM DE ATINGIR OS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM NÃO ALCANÇADOS PELO ESTUDANTE? 

 

Segundo levantamento feito com os professores, por meio do questionário da 

realidade escolar, constatamos que 31,6% dos professores orienta o estudo 

individualizado e direciona a realização de um trabalho/teste de recuperação. 

Aproximadamente 26,3% disseram que elaboram uma ação interventiva para os 

estudantes com baixo rendimento e 26,3% faz um mapeamento dos objetivos de 

aprendizagem não alcançados de todos estudantes e realiza ações interventivas mais 

de uma vez por bimestre. Cerca 5,3% elaboram uma ou duas vezes por ano uma ação 

interventiva para os estudantes com baixo rendimento e os outros 10,5% disseram que 

todos ou a maioria dos seus estuantes atingem satisfatoriamente os objetivos e não 

precisa trabalhar as suas dificuldades. 
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De acordo com a organização dos ciclos para as aprendizagens as intervenções 

pedagógicas são fundamentais ao longo de todo processo ensino-aprendizagem do 

estudante. Podemos ressaltar que os projetos interventivos constituem uma estratégia 

pedagógica de relevância para o fazer didático- pedagógico no cotidiano escolar do 

aluno. Partindo desse pressuposto as ações interventivas sempre são construídas e 

compartilhadas durante as coordenações com o objetivo de otimizar a aprendizagem 

dos estudantes. 

 

CONFORME SEU PLANEJAMENTO, COM QUE FREQUÊNCIA SERÃO 

UTILIZADAS AS SEGUINTES ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM? 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

O gráfico acima mostra com que frequência os professores utilizam os projetos 

interventivos, os reagrupamentos intraclasse e interclasse. Segundo o gráfico, a 

maioria dos professores utilizam projetos interventivos e os reagrupamentos intraclasse 

pelo menos uma vez durante o bimestre para resgatar os objetivos de aprendizagens 

não alcançados pelo estudante. Já a maioria diz não utilizar com frequência o 

reagrupamento interclasse. Dentro da perspectiva dos ciclos para as aprendizagens é 

preciso rever e fortalecer as estratégias mencionadas para auxiliar o alcance dos 

objetivos de aprendizagem não alcançados pelos estudantes. 
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TENDO EM VISTA SUA EXPERIÊNCIA COM AS TECNOLOGIAS 

UTILIZADAS NO PERÍODO DO ENSINO REMOTO, COM QUAL 

FREQUÊNCIA VOCÊ PLANEJA APLICAR AS ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

LISTADAS ABAIXO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro questionamento feito foi em relação as estratégias didáticas utilizadas em 

sala de aula: filmes/vídeos, formulários, redes sociais (WhatsApp, Instagram, YouTube, 

Facebook), ferramentas pedagógicas (Kahoot, Mentemeter, Padlet), gamificação, 

estudo dirigido e recursos audiovisuais. De acordo com o gráfico nota-se que os 

professores utilizam diferentes tipos de estratégias com frequência variada. 

 

4.4 Acompanhamento Escolar 

Diante de todo esse contexto avaliativo e dos questionamentos propostos pela 

avaliação da realidade diagnóstica escolar temos ainda um percentual bastante 

significativo de estudantes que reprovaram em anos anteriores e, ainda, certo 

percentual que não tiveram nenhuma reprovação. Alguns são aprovados sob regime de 

dependência e outros pelo processo de progressão continuada (proposta dos ciclos). 

Algumas das reprovações observadas na escola nos últimos anos estão 

relacionadas a uma frequência irregular dos alunos, a falta de hábito/rotina de estudo, 

desinteresse e problemas familiares, fatores estes, que causam dificuldade aos 

estudantes em acompanhar os conteúdos e atividades trabalhadas em sala de aula. 

Isso colabora, significativamente, com o baixo rendimento e, sobretudo, com o 

desestímulo em relação à continuidade dos estudos. Percebe-se também que muitas 
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faltas estão relacionadas com as dificuldades de transporte, falta de interesse e 

problemas de saúde. Diante desta realidade a escola busca sempre conscientizar o 

aluno sobre a importância do seu papel de estudante, principalmente, no que diz 

respeito ao cumprimento de regras/normas estabelecidas no ambiente escolar, hábito 

de estudo, respeito mútuo e cumprimento de tarefas. Partindo das situações elencadas 

e com o objetivo de minimizar a questão das reprovações, além do atendimento normal 

às turmas, a escola oferece a recuperação contínua, os reagrupamentos, os projetos 

interventivos e a dependência aos alunos matriculados no 7º ano (ou seja, a transição 

do 1º ao para o 2º bloco) com dependência em até 02 componentes curriculares desde 

que tenha realizado a recuperação final, visto que, os alunos dos 6º e dos 8º anos não 

são retidos (progressão continuada/Ciclos). Porém é importante ressaltar que quando o 

estudante extrapolar o percentual de faltas admitido pela LDB – Lei nº 9.394/96 – 

haverá retenção em qualquer ano ou bloco. A escola tem buscado também 

conscientizar a participação da família na vida escolar dos estudantes, principalmente 

no que diz respeito à supervisão de tarefas e rotina de estudo. 

Todos esses dados e levantamentos feitos através dos questionários 

respondidos tanto pelos alunos quanto pelos pais/responsáveis e professores do CEF 

405 Sul é possível concluir a influência no índice do IDEB que foi observado na U.E na 

faixa de 4,6 no ano de 2019. Para chegar ao índice, O MEC calcula a relação entre 

rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e desempenho em 

português e matemática no SAEB. O índice é divulgado a cada dois anos e sempre tem 

metas projetadas para o ano subsequente da avaliação do SAEB. A meta projetada 

para esta U.E, no ano de 2021, foi 6,5. Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede 

cresça é preciso que o aluno alcance as aprendizagens, não repita o ano e frequente 

as aulas. 

Metas projetadas em relação ao IDEB 

Ano 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Metas 

projetadas 

----- ---- 5,6 5,9 6,1 6,3 6,5 

IDEB 

observado 

----- 5,4 ---- 4,7 * 4,6  

* Em 2017 o número de participantes no SAEB foi insuficiente para que os resultados fossem divulgados. 
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Acreditamos que a avaliação precisa ser constante, processual e contínua 

pautada no diálogo e na possibilidade da argumentação das partes para 

enriquecimento do todo na busca de soluções. A escola participa também, anualmente, 

da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e da Olimpíada 

de Matemática do Distrito Federal (OMDF). Em seguida, elencamos os resultados da 

U.E nos três últimos anos da OBMEP E OMDF: 

 

Ano 2017 2018 2019 2020 2021 

 

OBMEP 

11 menções 

honrosas 

02 medalhas 

de bronze 

04 menções 

honrosas 

03 medalhas 

de bronze 

03 menções 

honrosas 

 

---- 

01 medalha de 

bronze 

07 menções 

honrosas 

 

OMDF 

01 medalha de 

ouro 

03 medalhas 

de bronze 01 

menção 

honrosa 

01 medalha de 

ouro 

01 medalha de 

prata 

medalha de 

bronze 

menções 

honrosas 

01 medalha de 

prata 

01 medalha de 

bronze 

01 menção 

honrosa 

 

 

 

---- 

 

A escola não 

participou 

* Em 2020, devido a pandemia, não houve OBMEP e OMDF.  

 

No quadro abaixo, temos o quantitativo de alunos atendidos nos últimos 06 anos 

pela sala de recursos específica de Deficiência Visual, pela sala de recurso Generalista 

e pela sala de apoio. 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS/SALA DE RECURSO DEFICIÊNCIA 

VISUAL 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

BV Cego BV Cego BV Cego BV Cego BV Cego DV/VM BV Cego DV/VM BV Cego 

02 04 01 07 01 07 01 07 03 08 01 05 08 01 02 05 

BV- Baixa visão DV/VM – Visão Monocular 
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QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS/SALA DE RECURSO 

GENERALISTA/SALA DE APOIO 

 

  

DMU – Deficiência Múltipla / DA – Deficiência Auditivo / DF – Deficiência Física / DI – Deficiência 

Intelectual / DV- Deficiência visual / ON - Outras Necessidades / TDA - Transtorno de Déficit de Atenção / 

AH- Altas Habilidades / TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade / TOD – Transtorno 

opositor desafiador / DPAC – Distúrbio do Processamento Auditivo Central 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tipo Qt Tipo Qt. Tipo Qt. Tipo Qt. Tipo Qt. Tipo Qt. 

DI  

DM 

TGD 

DMU 

DA 

DF/ANE 

TDAH 

TOD 

DPAC 

AUTISTA 

DILEXIA 

41 DI 

TDA 

TGD 

DMU 

DF/MNE 

TDAH 

TOD 

DPAC 

AUTISTA 

DISLEXIA 

ON 

AH 

58 DI 

Down 

TDA 

TGD 

DMU 

DF/MNE 

TDAH 

TOD 

DPAC 

AUTISTA 

DISLEXIA 

ASPERGER 

ON 

AH 

54 DI 

Down 

TDA 

TGD /AUT 

DMU 

DF/MNE 

TDAH 

TOD 

DPAC 

AUTISTA 

DISLEXIA 

DISLALIA 

ASPERGER 

ON 

AH 

DISORTOG 

OUTROS 

65 DI 

Down 

TDA 

TGD/AUT 

DMU 

DF/MNE 

TDAH 

TOD 

DPAC 

AUTISTA 

DISLEXIA 

DISLALIA 

ASPERGER 

ON 

AH 

DISORTOG 

OUTROS 

58 DI 

Down 

TDA 

TGD /AUT 

DMU 

AH 

TDAH 

TOD 

DPAC 

AUTISTA 

DISLEXIA 

DISLALIA 

OUTROS 

46 
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5 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

Tendo como referência a legislação vigente e o compromisso com a Gestão 

Democrática e a Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do DF, a 

Escola assume o papel de entidade transformadora da sociedade, promovendo a 

inclusão e o respeito à diversidade, devendo incentivar e promover, no estudante, o 

desenvolvimento de habilidades e competências de forma contextualizada e 

interdisciplinar, contribuindo para a promoção e integração de todos, voltando-se à 

construção da cidadania, não como meta a ser atingida num futuro distante, mas como 

prática efetiva. 

Desse modo cabe ao CEF 405 Sul promover a aprendizagem de todos, ser 

espaço acessível em que todos possam se matricular, frequentar às aulas e construir 

aprendizagens significativas e contextualizadas. Mais do que oferecer oportunidades 

iguais para todos, democratizar o conhecimento é uma questão de direito e justiça 

social. Disseminar a sabedoria é o caminho para a emancipação e a humanização dos 

indivíduos. É por meio das escolas que o Estado cumpre o seu dever de educar a 

população que tem direito à educação e à aprendizagem. Sendo assim a 

 função social da escola vai além da simples transmissão dos conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os normativos 

educacionais e os pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de Educação do 

Distrito Federal, o estudante deve construir aprendizagens significativas, tendo o 

professor como orientador e mediador do processo educativo. Caberá ao CEF 405 Sul 

organizar o trabalho pedagógico amparado por intencionalidades educativas 

que perpassem os diversos contextos e especificidades apresentados 

pelos educandos e pela comunidade, observando o diagnóstico da realidade escolar. 

Neste contexto o CEF 405 Sul visa contribuir para a formação de cidadãos 

críticos e conscientes de seus direitos e deveres, capazes de atuar como agentes de 

transformação na realidade onde estão inseridos garantindo uma base de 

conhecimento que proporcione ao estudante maior conscientização no 

desenvolvimento do processo educacional, condições de acesso ao mundo do trabalho 

e continuação em estudos posteriores, buscando melhores condições de vida para si e 

sua coletividade. Por isso, são trabalhados ao longo de todo processo, valores como 
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ética, respeito ao indivíduo, competência, participação, solidariedade, responsabilidade, 

organização, inovação e autonomia.  

Vale salientar ainda que a nossa escola proporcionará a vivência de 

experiências diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos 

educandos, considerando as múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, 

afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, físicas, entre tantas outras mais. Também 

perpassará, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB nº 9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, 

auxiliando os estudantes quanto à construção de novas aprendizagens e contribuindo 

para a sua formação não apenas para o exercício da cidadania, mas para a vida. 
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6 MISSÃO DA ESCOLA 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os 

espaços, os tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao 

protagonismo estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos 

educandos para que eles possam agir construtivamente na transformação social do 

seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a participação ativa da comunidade escolar 

no processo educativo, promovendo a interação entre a família e a escola por meio de 

estratégias didáticas diversificadas, tais como: oficinas; participação nos projetos 

desenvolvidos na unidade escolar; realização de trabalhos voluntários conforme os 

eixos de interesses apresentados; convites para o desenvolvimento de jogos, 

brincadeiras, contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de 

painéis coletivos, entre outros. Por fim, é proporcionar uma educação pública, gratuita e 

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como 

agente de transformação social e de construção científica, cultural e política da 

sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com 

êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, preparando-os para a 

vida. 
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7 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

7.1 Princípios da Educação Integral 

A ideia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal de promover a 

Educação Integral é um resgate da própria história de Brasília, que se confunde com os 

ideais de Anísio Teixeira para a escola, como um espaço de múltiplas funções e de 

convívio social, que busca o desenvolvimento integral do ser humano. 

Os princípios da Educação Integral nas escolas Públicas do Distrito Federal a 

serem observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das 

atividades de Educação Integral são: 

 

 Integralidade: deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção a todas as dimensões 

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 

sociais. Esse processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dá alo 

longo da vida, por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do 

conhecimento, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. 

 

 Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a 

Intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de 

diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e 

esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços 

públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

 

 Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola 

deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas 

formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos 

trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma 

concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos 

interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 
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 Diálogo Escola e Comunidade: na Educação Integral é necessária a 

transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes 

comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico 

implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais e 

de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com 

abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando 

tradições e culturas populares. 

 

 Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade 

como um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe 

ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade como 

igrejas, salões de festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos 

comerciais, associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo 

múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na 

gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. 

 

 Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências 

e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para 

todas as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou 

da escola, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e 

pela formação do educando. Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor 

não está sozinho, faz parte da equipe da escola e da rede de ensino. 

 

7.2 Princípios epistemológicos 

O Currículo de Educação Básica da SEDF propõe também a sistematização e a 

implementação de um currículo integrado em que os conteúdos mantêm uma relação 

aberta entre si, podendo haver diferentes graus de integração (BERNSTEIN,1997). 

Esses conteúdos podem ser desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados 

pelas escolas e em permanente mudança em torno dos eixos transversais além dos 

eixos integradores indicados pelas Diretrizes Nacionais para cada 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

 

90 
 

 

etapa/modalidade/ciclo. Para a efetivação desde currículo na perspectiva da 

integração, alguns princípios são orientadores dentro do Currículo: 

 

 Princípio da unicidade entre teoria e prática: para garantir a unicidade entre 

teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, é preciso privilegiar 

estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e 

aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados 

por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, 

dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a 

tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão 

sobre ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se 

pensam as atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para o 

diálogo e a disposição para repensar cotidianamente a organização da aula 

(SULVA, 2011) com clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como 

ensinar? O que e como avaliar? 

 

 Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização: é essencial para 

efetivação de um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a 

abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes 

curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas 

do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do 

conhecimento e do pensamento. A interdisciplinaridade pode acontecer em duas 

dimensões: no próprio componente curricular (intra) e entre componentes 

curriculares (Inter). O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre 

conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades 

de relações entre diferentes conhecimentos e áreas. A contextualização dá 

sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e 

procedimentos didáticos-pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do 

processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). 
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 Princípio da Flexibilização: o currículo define uma base comum, mas garante 

certa flexibilidade para que as escolas selecionem e organizem os conteúdos 

considerando seus projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e 

regionais de modo que enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos 

igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. A flexibilidade 

curricular dá abertura para atualização e a diversificação de formas de produção 

dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança 

que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto a 

possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os 

diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de 

romper as amarras impostas pela organização de grades curriculares repletas 

de pré-requisitos. Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o 

professor torna possível a construção de novos saberes, ressignificando os 

saberes científicos e os do sendo comum. 

 

7.3 Princípios da Educação Inclusiva 

A Constituição Federal de 1988 veio legitimar a oferta de atendimento 

educacional especializado a estudantes com necessidades educacionais especiais, 

indicando que o mesmo deveria ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino, e 

estabelece a Educação Especial como modalidade de educação escolar obrigatória e 

gratuita. Em seu artigo 205, garante o direito de todos à educação, visando ao “pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.  

No artigo 206, inciso I, prevê a “igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola”, e, finalmente, em seu artigo 208, inciso V, estabelece que o 

“dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso a 

níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística, segundo a 

capacidade de cada um”. A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, 

fundamenta-se em princípios de:  
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 Respeito e direito à dignidade humana: todas as pessoas que possuem 

diferenças não devem ser rotuladas por não se enquadrarem dentro de um 

padrão de normalidade que a própria sociedade estabelece. Desta forma, a 

educação precisa possuir um currículo que apresenta como eixos transversais à 

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

apresentar como princípio, a garantia de que condições particulares de sujeitos 

que dele se beneficiem sejam respeitadas. Deve conter um novo olhar onde a 

educação aconteça “na” e “para” a diversidade, com práticas curriculares 

voltadas para diferentes manifestações humanas presentes na escola. 

 

 Educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de 

comprometimentos que possam apresentar em decorrência de suas 

especificidades: o objetivo da educação especial inclusiva é ensinar a todos 

seus estudantes, sem distinção e com qualidade, favorecendo condições de 

acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de ensino 

aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global. Assim, a sala de aula do 

ensino regular representa o espaço real de inclusão no contexto escolar, uma 

vez que as diferenças se apresentam como fator que contribui para a 

convivência com a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de 

enriquecimento. 

 

 Direito à igualdade de oportunidades educacionais: na perspectiva da 

educação inclusiva, cabe destacar que a educação especial tem como objetivo 

assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas turmas comuns do 

ensino regular, orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso ao 

ensino comum, à participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais 

elevados de ensino; a transversalidade da educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior; a oferta do atendimento educacional 

especializado; a formação de professores para o atendimento educacional 

especializado e aos demais profissionais da educação, para a inclusão; a 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

 

93 
 

 

participação da família e da comunidade; a acessibilidade arquitetônica nos 

transportes, mobiliários, nas comunicações e informações; e a articulação 

intersetorial na implementação de políticas públicas (BRASIL, 2008b, p. 64). 

 

 Direito à liberdade de aprender e de expressar-se: o respeito aos direitos e 

liberdades humanas é o primeiro passo para a construção da cidadania e deve 

ser incentivado sempre que necessário. A escola é o local onde são atendidas 

pessoas com universos e características diferentes sendo alunos com 

deficiência física, mental, múltipla, dificuldade de aprendizagem e os ditos 

“normais”, onde cada um possui suas particularidades. Então, cabe ao docente 

estimular a dignidade, promover o respeito e a ética, oportunizar espaço para o 

desenvolvimento da criatividade e liberdade de expressão, para que possa haver 

um desenvolvimento, uma educação correspondente ao esperado, na 

perspectiva da inclusão social. 

 

 Direito de ser diferente: o reconhecimento das diferenças e a conscientização 

acerca da garantia de igualdade de oportunidades orientam para uma política 

permeada pela ética de inclusão, ou seja, a concretização de atitudes que 

favoreçam que os indivíduos possam ser desiguais, inclusive para exercer o 

imperativo da ética de inclusão implicada no direito da cidadania e 

fundamentada no direito, que as pessoas com necessidades educacionais 

especiais têm de tomar parte ativa na sociedade, com oportunidades iguais às 

da maioria da população. Essas oportunidades, certamente, passam pela ação 

30 deliberada da escola como espaço privilegiado de saber para a diversidade e 

para a cidadania, em uma perspectiva de educação para os direitos humanos e, 

neste sentido, o direito fundamental à educação de qualidade. 
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A educação inclusiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) 

conta com a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (SUBIN) que tem o papel 

fundamental de consolidar as ações voltadas para a escola a fim de fortalecer a 

inclusão de estudantes com algum tipo de deficiência. O objetivo é contribuir para o 

desenvolvimento deles, a fim de que sejam integrados à sociedade e adquiram 

independência pessoal. Todas as escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal 

são inclusivas, ou seja, todas elas estão aptas a receber estudantes com deficiência, 

transtornos ou altas habilidades. Mesmo assim, o grande objetivo da SUBIN é 

uniformizar o atendimento das escolas para que elas estejam preparadas para receber 

essas crianças, independentemente do tipo de deficiência ou transtorno. Além disso, A 

SEEDF conta com 13 Centros de Ensino Especial, acompanhados por profissionais 

especializados para atender cada tipo de deficiência, e ainda 15 instituições parceiras 

com atendimento exclusivo a pessoas com deficiência. Essas instituições contam com 

professores da rede pública de ensino e não recebem contrapartida financeira. 

Como suporte aos estudantes da educação inclusiva que estão nas classes 

regulares, são disponibilizadas equipes de apoio à aprendizagem, orientação 

educacional e salas de recursos. Nesse sentido, esses estudantes nunca estão sós. Há 

sempre uma rede assessorando-os. A sala de recursos funciona como atendimento 

complementar e conta com tecnologias e acessórios informáticos que permitem a 

acessibilidade. Os professores que atuam nessas salas possuem formação específica 

e capacitação especial para desenvolver as habilidades dos estudantes e auxiliá-los 

com relação ao trabalho desenvolvido na sala regular. Além disso, há também as 

classes especiais, as quais possuem uma tipologia transitória e são destinadas àqueles 

estudantes que serão incluídos nas classes regulares, mas ainda precisam trabalhar 

melhor a socialização. São 225 classes especiais em toda a rede. Dentro da rede tem o 

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE) que oferece, todos 

os anos, capacitação voltada para a educação inclusiva. Essas formações são abertas 

para quaisquer professores. 

Existe ainda dentro da Educação Inclusiva da SEEDF as adequações 

curriculares que são medidas pedagógicas que se destinam ao atendimento dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais de modo a favorecer a sua 
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escolarização. Reitera-se que o currículo regular é tomado como referência básica e, a 

partir dele, são adotadas formas progressivas para adequá-lo, a fim de nortear a 

organização do trabalho pedagógico de acordo com as necessidades do estudante. 

Essas adequações curriculares correspondem ao conjunto de modificações nos 

elementos físicos e materiais do ensino, bem como aos recursos pessoais do professor 

e ao seu preparo para trabalhar com os estudantes. Essas adequações são definidas 

como alterações ou recursos especiais, materiais ou de comunicação voltados a 

facilitar a aplicação do currículo escolar de forma mais compatível com as 

características específicas do estudante. 

Dentro deste contexto o CEF 405 Sul procura integrar a educação inclusiva da 

melhor forma possível através de uma pedagogia diferenciada como resposta à 

diversidade, considerando a possibilidade de diferenciação de atividades propostas, o 

uso de materiais e de equipamentos necessários de acordo com as necessidades 

específicas identificadas em cada estudante. Desse 

modo a escola procura oferecer todo apoio aos estudantes com necessidades 

especiais a fim de promover a aprendizagem significativa de acordo a especificidade de 

cada aluno. Essas metodologias são analisadas nas coordenações pedagógicas com 

os professores regentes, sala de recursos, orientação educacional, equipe 

especializada de apoio à aprendizagem (pedagoga e psicóloga) e equipe gestora. 

Dessa forma, o currículo deve ser atualizado e adaptado, de forma a encontrar-se 

acessível a fim de garantir o respeito às particularidades dos estudantes e oportunizar 

condições de aprendizagem para todos. 
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8 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

8.1 Objetivo Geral 

Transformar a escola num espaço aberto à inovação com a participação efetiva 

de todos os segmentos da comunidade escolar, para que propicie ao educando a 

construção de seu conhecimento de forma crítica e democrática, sendo capaz de 

demonstrar, por meio habilidades, competências e mudança de comportamento que o 

objetivo da Escola está sendo atingido, ou seja, formar cidadãos críticos e conscientes 

do seu papel transformador da sociedade sem perder de vista suas fragilidades e 

potencialidades. 

8.2 Objetivos Específicos 

Pedagógicos 

 Elevar o índice de aprovação dos estudantes proporcionando atividades e 

avaliações que propicie o aprendizado do aluno; 

 Reduzir a evasão escolar informando aos pais e/ou responsáveis a situação do 

aluno e a importância da permanência do mesmo na escola; 

 Diminuir gradativamente o número de estudantes aprovados no regime de 

dependência procurando resgatar, ao longo de todo o processo, os conteúdos 

não alcançados através de atividades, trabalhos e avaliações que propiciem o 

aprendizado do aluno; 

 Envolver a comunidade escolar no desenvolvimento e atualização da proposta 

pedagógica da escola através da aplicação de questionários e/ou reuniões que 

possibilite analisar, criticar e sugerir ações que viabilizem a melhoria do trabalho 

pedagógico desta unidade de ensino; 

 Possibilitar condições igualitárias no exercício do pleno direito de escolarização 

através de projetos e palestras que retratem a questão das diferenças sociais, 

culturais e raciais dentro do ambiente escolar; 

 Favorecer a prática interdisciplinar através do trabalho coletivo (projetos) entre 

os professores nas coordenações pedagógicas; 

 Estabelecer uma convivência no âmbito escolar pautada no respeito mútuo e 

amor ao próximo através de miniprojetos e oficinas. 
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Administrativos 

 Incentivar a participação da comunidade nas atividades escolares por meio de 

encontros e reuniões que estimulem a importância da parceria 

escola/comunidade; 

 Fortalecer a participação do conselho escolar e aperfeiçoar suas ações por meio 

de reuniões periódicas; 

 Resgatar os parceiros da escola estabelecendo um bom convívio entre a 

escola/parceiros da escola; 

 Incentivar os pais e responsáveis das atividades na escola por meio de reuniões 

e palestras ressaltando a importância da participação do processo de ensino e 

aprendizagem do estudante; 

 Desenvolver um processo coletivo de discussão e reflexão sobre liberdade com 

responsabilidade por meio do esclarecimento de direitos e deveres de cada 

segmento da escola; 

 Favorecer uma atitude sustentável no ambiente escolar através de projetos que 

otimizem a conscientização sobre o tema; 

 Otimizar o fluxo de trabalho na escola delegando as respectivas 

responsabilidades ao grupo; 

 Investir no fortalecimento das relações interpessoais por meio de encontros e 

confraternizações que proporcione um ambiente amigável e descontraído; 

 Investir na melhoria das Instalações físicas da escola por meio dos recursos 

disponíveis na escola. 

Financeiros 

 Revitalizar as contas da APM através de rifas e sorteios; 

 Utilizar os recursos do PDAF de forma otimizada procurando atender as 

prioridades da escola; 

 Investir na modernização de recursos de vídeo e áudio a partir das 

necessidades e da disponibilidade de recursos; 

 Reativar o laboratório de informática por meio da contratação de um servidor 

que tenha formação/curso na área (TI); 
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 Promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de 

autonomia, ética e moral da administração pública. 
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9 FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da 

educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas 

instituições de ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios 

orientadores, tais como: a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a 

igualdade de condições para acesso e permanência na escola; a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, arte e o saber; o pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas; a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais do ensino e a garantia de 

padrão de qualidade. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar seu Projeto 

Político Pedagógico (PPP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de 

participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, como elaborarão e 

cumprirão o plano de trabalho, segundo o PPP da unidade escolar, zelando pela 

aprendizagem dos educandos. 

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 

as suas peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a 

participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP da escola. Também 

respeitarão a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, 

competências e habilidades essenciais à formação dos nossos educandos no decorrer 

da Educação Básica, conforme com o que define o Plano Nacional de Educação 

(PNE), e norteará os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades 

Federativas, assim como os PPPs de todas as unidades escolares públicas e privadas 

voltadas à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao 

Ensino Médio em todo país. Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos 

e estéticos apresentados pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não 

apenas a implementação do Projeto Político Pedagógico, mas também às vivências 
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desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino. É importante destacar que a BNCC 

apresenta dez competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico 

nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades 

da Educação Básica que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; 

pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural), comunicativas (linguagens; 

tecnologias; argumentação) e socioemocionais (autonomia e autogestão; 

autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e 

cidadania). 

Dessa forma, para a elaboração do PPP das escolas, precisamos considerar as 

competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade 

escolar, um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, 

inclusive na Lei 4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos diversos 

sujeitos sociais que compõem a realidade, os contextos e as demandas reais da 

escola. 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de um PPP que implemente 

uma escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que 

abarca práticas pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que 

queremos em prol do desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem 

enquanto cidadãos para exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e 

para se constituírem como agentes de transformação social, conforme proposto no 

Currículo em Movimento. 

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional 

de Educação (PNE), no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, entre outros documentos 

norteadores que embasarão a fundamentação teórico- metodológica do PPP das 

unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o Currículo em Movimento está 

arraigado de pressupostos básicos inerentes a essa abordagem, dentre eles: as teorias 

críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de educação integral, a psicologia 

histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, o currículo integrado, os eixos 
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transversais e a concepção da avaliação para as aprendizagens e não avaliação das 

aprendizagens - formativa. 

Assim, o PPP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à 

formação humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

inclusiva. 

Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de 

construir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos 

estudantes da educação básica da rede púbica de ensino, garantindo não apenas o 

acesso, mas o direito de construir aprendizagens cada vez mais significativas 

associadas às demandas e às especificidades inerentes à comunidade escolar, 

motivando e amparando-os, inclusive quanto à permanência nas unidades escolares, 

minimizando os índices de evasão e abandono, ampliando as possibilidades de 

sucesso escolar. Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-

metodológicos eleitos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia 

Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico - Cultural. 

Pedagogia Histórico-Crítica 

O CEF 405 Sul busca em sua prática privilegiar a pluralidade de pensamentos e 

a livre expressão de ideias e concepções que possam contribuir para um fazer 

pedagógico eficaz e democrático partindo sempre do princípio que não se pode 

desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. Desse modo faz-

se necessária a discussão na Coordenação Pedagógica com o corpo docente sobre as 

concepções teóricas do Currículo em Movimento da Educação Básica. Na perspectiva 

do Currículo em Movimento, precisamos estar sempre dispostos a questionar nossos 

saberes e nossas práticas pedagógicas; discutir a função social da escola e o 

aligeiramento dos saberes; romper com a concepção conservadora de ciência e 

currículo e de fragmentação do conhecimento e reinventar-nos, compreendendo que a 

educação é construção diária e coletiva. Por isso, é necessário, o conhecimento e a 

apropriação dos pressupostos teóricos preconizado pelo Currículo em Movimento da 

Educação Básica da SEEDF. 
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Como o próprio Currículo aponta, o nosso trabalho é feito numa perspectiva de 

movimento e busca por concepções que possam enriquecer o fazer pedagógico e para 

isso acreditamos que a coordenação pedagógica é a principal ferramenta de melhoria 

do ensino, associada a uma gestão eficiente dos recursos financeiros e humanos. O 

Planejamento pedagógico torna-se fundamental para a escola por ser o elemento 

norteador da organização do seu trabalho, visando o sucesso na aprendizagem aos 

alunos, sendo esta, a finalidade maior da escola como instituição social. Esse 

instrumento assegura não só o sucesso da aprendizagem dos alunos como também a 

sua permanência numa escola prazerosa e de qualidade. 

A proposta pedagógica pode orientar o trabalho da escola por meio de diversas 

formas de planejamento, todas elas integradas no diálogo e na busca de solução dos 

problemas da escola com base na ação coletiva: alunos, professores, gestores, 

pessoal técnico administrativo e de apoio, pais e comunidade local. Juntos, todos 

estarão procurando alternativas para promover inovações no cotidiano escolar. Essa 

construção assegura que a escola deve atender mais uma conquista que revela o seu 

poder de organização, procurando cada vez mais ter autonomia em suas decisões. A 

conquista dessa autonomia é importante porque a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), de nº 9394/96, não só reconhece os estabelecimentos de 

ensino como espaço legítimo para elaboração do Projeto Político Pedagógico como 

também, assegura a participação dos profissionais da educação no desenvolvimento 

dessa tarefa. 

Assim, transformar a escola num lugar onde se desenvolvam novas experiências 

e competências é a principal parcela de contribuição para melhorar nossa sociedade. 

Dessa forma o CEF 405 Sul, dentro da pedagogia histórico- crítica, procura nortear e 

organizar o seu trabalho pedagógico a partir da prática social dos estudantes tendo 

como elementos primordiais a realidade, as experiências e as percepções do aluno 

construídas e vivenciadas em toda sua trajetória pessoal e acadêmica. A partir daí o 

professor instiga o educando e orienta/organiza o seu trabalho com vistas ao alcance 

dos objetivos significativos de aprendizagem. Neste processo o professor faz a 

mediação através das suas práticas pedagógicas diárias interpretando, indicando e 

selecionando os conteúdos de forma que atenda a real necessidade do aluno. 
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Posteriormente o professor identifica se o aluno de fato incorporou ou não o conteúdo 

trabalhado. Este é o momento da avaliação que traduz o crescimento do aluno, que 

expressa como se apropriou do conteúdo, como resolveu as questões propostas e 

como reconstituiu seu processo de concepção da realidade social. A partir daí o 

professor vai ressignificar o conteúdo trabalhado e sua prática pedagógica procurando 

alcançar os objetivos de aprendizagem que foram propostos. 

Sendo assim, o CEF 405 Sul adota como base norteadora para gestão de seu 

trabalho, políticas, programas, projetos e objetivos que visam a formação integral 

humana, articuladas ao ambiente social de todos os envolvidos no processo ensino-

aprendizagem e, principalmente, daqueles beneficiados por ele. O caráter 

organizacional e institucional está centrado nos seguintes fins e propósitos: 

aprendizagem e formação. 

Psicologia Histórico-Cultural 

A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável 

quando a proposta pedagógica que contempla a organização escolar considera as 

práticas e interesses sociais da comunidade. A identificação da prática social, como 

vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do processo de ensino-

aprendizagem e influi na definição de todo o percurso metodológico a ser construído 

pelos professores. A partir dessa identificação, a problematização favorece o 

questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia 

outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o 

diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos 

(SAVIANI, 2003). 

Partindo desde princípio o CEF 405 Sul procura partir das vivências, ou melhor, 

da bagagem histórico-cultural dos educandos para desenvolver suas atividades e 

propostas de trabalho dentro da unidade. Inicialmente faz-se necessário identificar a 

real situação do educando e, posteriormente planejar, organizar, inferir e 

instrumentalizar o melhor meio de conduzir o processo ensino-aprendizagem 

procurando atender as necessidades e as diversidades dos educandos. Trabalhar com 

as fragilidades dos alunos faz parte do planejamento coletivo desta unidade para a 

construção da aprendizagem significativa de fato. 
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10 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

A organização do trabalho pedagógico do Centro de Ensino 

Fundamental 405 Sul baseia-se na perspectiva de proporcionar aos nossos 

estudantes a possibilidade do conhecimento a fim de assegurar a sua 

apendizagem e, consequentemente, o seu sucesso. Partindo desde princípio, a 

direção, a vice direção, a supervisão pedagógica, a coordenação  e os professores 

trabalham, em conjunto, a favor de um planejamento pedagógico sistemático, 

coletivo e cooperativo que busque proporcionar a ampliação das competências e 

habilidades já adquiridos nos anos anteriores, bem como, introduzir novos 

componentes curriculares que possibilitem a formação integral do educando. 

Coordenar práticas pedagógicas engloba estar atualizado com as 

políticas e orientações educacionais, buscando colocá-las em práticas na 

instituição de trabalho em consonância com a realidade da comunidade de 

inserção da escola e com o apoio do corpo docente devidamente orientado. 

Sendo assim, o CEF 405 Sul baseia-se nos documentos norteadores da 

SEEDF para construir todo o seu trabalho pedagógico que se inicia na 

Semana Pedagógica e perfaz ao longo de todas as reuniões de 

coordenação pedagógica.  Este espaço é importantíssimo para o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas dentro da Unidade de Ensino. 

Deste modo, espaço e tempo da coordenação pedagógica, quando organizados 

coletivamente possibilitam a reflexão e análise do fazer pedagógico visando cada 

vez o seu aperfeiçoamento. Somente por meio do acompanhamento e avaliação 

sistemática da prática pedagógica, a partir da teoria que a orienta, será possível a 

superação dos obstáculos que se apresentam cotidianamente na unidade escolar. 

Essa qualidade na organização do trabalho pedagógico é alcançada sob uma 

gestão escolar democrática que possibilite o diálogo aberto e a comunicação 

entre profissionais da escola, estudantes e famílias. Sendo assim, essa parceria 

possibilita de fato  a construção da organização do trabalho pedagógico dentro da 

nossa Unidade de Ensino. 
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  COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

A coordenação pedagógica do CEF 405 Sul realiza um trabalho coletivo 

em busca do fazer pedagógico norteado pelo desenvolvimento de toda prática 

pedagógica  do cotidiano escolar. É exercida por dois coordenadores, escolhidos 

no início do ano pelo grupo de    professores. Ao coordenador é atribuído as funções 

de orientar, coordenar, propor alternativas de trabalho para melhorar o ensino e a 

aprendizagem, mediar conflitos, otimizar o espaço-tempo da coordenação 

pedagógica, dialogar com as famílias, realizar atividades administrativas, planejar 

e estruturar eventos culturais e pedagógicos entre outras. Participam das 

coordenações pedagógicas semanalmente o coordenador pedagógico, 

professores regentes, professores da sala de recurso, orientadora educacional, 

psicóloga, pedagoga, um ou mais dos membros da direção e professores 

readaptados.  

   A coordenação pedagógica constitui um espaço destinado a estudo, 

planejamento, construção de análise de caso de alunos, agendamento com pais, 

preparação de material, discussão de temas pertinentes à prática pedagógica, 

troca de experiência, capacitações em serviço e formação.  Nessa perspectiva, 

a formação continuada ganha força, pois contribui para a melhoria dos 

processos pedagógicos, em   busca das aprendizagens de todos na unidade 

escolar. Sendo assim, é necessário a elaboração de um plano de ação que 

sistematize e oriente todo o trabalho pedagógico ao longo de todo ano letivo. 

  Para que o Plano de ação seja colocado em prática é necessário que o 

Coordenador pedagógico:  

 Estimule a formação continuada da equipe docente, realizando momentos 

de capacitação e discussão dentro da coordenação pedagógica onde a 

equipe seja levada a dialogar, trocar experiências, aproveitando os saberes 

já adquiridos e complementá-los com mais informações.  

 Incentive à participação dos eventos propostos pela Regional de Ensino 

com vistas à socialização de vivências.  

 Coordene o trabalho interdisciplinar, possibilitando o diálogo entre as 

diversas áreas de conhecimento.  
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 Estimule o desenvolvimento, a implementação e a avaliação de projetos 

interdisciplinares.   

 Ofereça apoio à equipe de professores quanto ao seu planejamento, a 

execução do mesmo, bem como sua reavaliação a todo tempo, buscando 

atender as reais necessidades apresentadas pelos discentes. 

 Atue na articulação do Conselho de Classe estabelecendo estratégias para 

que o mesmo aconteça de forma efetiva. 

 Acompanhe a construção do Projeto Político Pedagógico da U.E. 

  Implemente o Projeto Político Pedagógico construído coletivamente 

realizando os ajustes necessários para que a comunidade escolar seja 

atendida de forma cada vez mais satisfatória.  

 Proporcione momentos de envolvimento social ao alunato através de 

palestras educativas,  jogos interclasses, feira de ciências, vídeos 

motivacionais e projetos interdisciplinares. 

 Coordene o trabalho pedagógico na escola otimizando o espaço/tempo da 

coordenação pedagógica, atuando em sintonia com a Supervisão 

Pedagógica, SOE, Sala de Recursos e EEAA. 

 Elabore estratégias para melhoria do desempenho escolar dos estudantes. 

 Promova e articule momentos com a família e com a comunidade por meio 

de palestras e sensibilização, eventos culturais e reuniões de pais e 

professores. 

 Acompanhe o processo de ensino aprendizagem, a partir do diagnóstico, 

identificando as fragilidades e potencialidades essenciais para o 

planejamento de ações interventivas ou projetos  interventivos. 
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10.1 ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

A valorização e a formação continuada dos profissionais da educação são 

fundamentais para a construção de uma educação de qualidade. Desse modo o CEF 

405 Sul procura proporcionar um ambiente favorável e propício para o desenvolvimento 

do fazer pedagógico dentro desta unidade de ensino. De um modo geral procura 

oferecer recursos materiais e didáticos de acordo com a demanda do docente a fim de 

proporcionar uma melhor organização e estruturação do seu trabalho pedagógico. Para 

estreitar e estabelecer laços de interação coletiva realiza confraternizações, sempre 

que possível comemora aniversários, homenageia o educador no dia dos professores e 

disponibiliza mensagens informativas, motivacionais e reflexivas no grupo de trabalho e 

espaços da escola. Em geral procura oferecer sempre um ambiente organizado, limpo 

e propício para atender às necessidades e às demandas apresentadas pelos 

educadores para implementação e desenvolvimento do seu planejamento. 

Validar e trocar experiências faz parte da rotina dos professores nas 

coordenações pedagógicas. A partir dessa troca, quando necessário, a coordenação 

pedagógica, supervisão e/ou equipe gestora oferece suporte e apoio aos professores 

com maiores dificuldades procurando criar estratégias para minimizá-las ou até mesmo 

saná-las. Assim a equipe se sente segura para expor suas fragilidades. Sempre é 

aberto e proposto ao professor que tem maior afinidade e disposição em determinadas 

áreas de conhecimento o compartilhamento e troca de experiências através de oficinas, 

roda de conversa e até momentos de formação para a equipe como um todo. 

Lembrando que todas essas práticas contribuem e são de extrema importância para a 

construção da proposta pedagógica da escola. Sempre que necessário, quando surge 

algum tema de relevância dentro da coordenação pedagógica que precisa de uma 

formação/discussão sobre tal, a equipe da coordenação e a supervisão está sempre 

disposta a promover momentos de reflexão e escuta quando as dificuldades 

pedagógicas são apresentadas a fim de construir e planejar coletivamente a melhor 

estratégia para resolução do problema. Vale ressaltar que o professor tem voz ativa na 

construção de todo processo do PPP compartilhando ideias para a melhoria e 
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organização do trabalho pedagógico e do ambiente escolar. Em nossa Instituição 

primamos pelo compromisso de oferecer formação de qualidade a nossos profissionais, 

no espaço da Coordenação Pedagógica e no incentivo de formações externas como as 

da EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais em Educação). A unidade 

escolar incentiva e apoia os professores a participarem de curso de formação 

continuada, mas nos últimos anos, percebe-se que a adesão é pequena. Enfim, o CEF 

405 Sul, defende uma educação de qualidade pautada na coletividade e na valorização 

do ser como um todo. 

 

10.2 METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

Metodologia de ensino significa o modo pelo qual se dá o processo de ensino e 

aprendizagem. Compreende todos os modelos utilizados pelos educadores para que os 

alunos sejam capazes de se desenvolverem e ampliarem os seus conhecimentos. A 

forma de ensinar e de aprender pode acontecer de formas distintas a partir de 

perspectivas diferentes sobre o papel dos educadores e educandos no processo de 

construção de conhecimento. De forma geral, a centralidade pode estar no conteúdo, 

na figura dos educadores, nos estudantes ou mesmo no processo como um todo. 

Diversos tipos de ferramentas podem ser utilizados no processo ensino - 

aprendizagem. Desde as mais tradicionais como a leitura, até aquelas consideradas 

mais inovadoras, como os recursos visuais, sonoros ou performáticos. 

O uso de metodologias ativas no processo educativo é fundamental, uma vez 

que possibilitam o desenvolvimento da autonomia, da segurança, da autoestima, do 

raciocínio lógico e da oralidade; o aprimoramento do pensamento científico, crítico e 

criativo; a ampliação do repertório cultural e da capacidade de comunicação; a inserção 

na cultura digital, no autoconhecimento e no autocuidado. As metodologias ativas 

favorecem, ainda, o desenvolvimento do protagonismo e da proatividade estudantil por 

meio da interação direta com os diversos objetos de conhecimentos em que o discente 

se torna o principal responsável pelo processo educativo e pela construção de novos 

saberes. Isso porque, nem sempre, um método de ensino que funciona muito bem para 

determinados alunos será capaz de proporcionar o mesmo desempenho a outros. 
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Desse modo, a equipe docente do CEF 405 Sul apresenta metodologias 

diversificadas, ou melhor, diferentes métodos no processo ensino-aprendizagem. 

Basicamente são utilizadas metodologias tradicionais como aula expositiva, 

apresentações, seminários, gincanas, tarefas, leitura, atividades em grupo, pesquisa, 

trabalhos dentre outros. Mas há professores que utilizam metodologias ativas para 

aprimorar o protagonismo do estudante.  Sabemos que uma das principais dificuldades 

dos professores é escolher qual o melhor método de ensino para utilizar em sala de 

aula. Isso porque um determinado método funciona melhor para alguns alunos, mas 

pode ser menos eficaz para outros. Assim cada professor procura utilizar o melhor 

método em busca de atingir e motivar seu aluno, direcionando-o ao aprendizado. 

Dessa forma o professor tem autonomia para desenvolver metodologias conforme as 

demandas e as especificidades apresentadas pela turma. 

Partindo deste pressuposto, o CEF 405 Sul, busca um trabalho coletivo pautado 

na divisão de trabalho a fim de buscar estratégias e metodologias que atendam a real 

situação do aluno. Desse modo a equipe docente junto com a direção, coordenação, 

supervisão, OE, EEAA e sala de recursos, dentro das suas possibilidades, procura 

desenvolver da melhor forma possível metodologias que contribuam para que os 

estudantes alcancem as aprendizagens. Basicamente toda equipe do CEF 405 Sul tem 

um objetivo comum: “alcançar e acolher o aluno dentro das suas especificidades.” 

 

10.3 ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS 

Considerando a Psicologia Histórico-cultural e a Pedagogia Histórico-crítica que 

fundamentam o nosso Currículo, bem como a concepção de currículo integrado que 

visa superar a fragmentação do conhecimento, a aprendizagem linear, hierarquizada e 

prescritiva, torna-se necessário pensar na organização de uma rotina escolar com 

tempos flexíveis e com espaços associados a práxis pedagógica numa abordagem 

interdisciplinar e contextualizada, geradora de aprendizagens significativas. 

Assim, dentro da proposta de ampliar tempos e espaços e consolidar a visão de 

educação integral e a Organização Escolar em Ciclos para a aprendizagens no DF, 

disposta no novo currículo da rede, o aluno deve ser tratado como um ser em 
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formação, multidimensional e complexo, que demanda uma educação diferenciada. De 

tal modo, a concepção de Educação integral promove o conceito de mobilidade social, 

permitindo ao cidadão libertar-se de sua condição original e galgar seus objetivos, 

como ser agente e não um ser subjugado. Assim o conceito de Educação Integral 

prevê ainda a reorganização de tempos e espaços com a intenção de quebrar os 

paradigmas que engessam o ambiente de aprendizagem, promovendo uma atmosfera 

onde as características de cada um são devidamente valorizadas. 

Desse modo O CEF 405 Sul procura flexibilizar o processo ensino-

aprendizagem ao longo de todo ano letivo. Há flexibilização na organização dos 

horários e na utilização dos espaços no momento do reagrupamento e nas 

intervenções pedagógicas para atender à necessidade da proposta pedagógica 

construída pela comunidade escolar. Todos os espaços da escola são utilizados na 

organização e no acompanhamento pedagógico considerando as especificidades, 

experiências e necessidade de cada educando. Rotineiramente a escola utiliza seu 

espaço interno como espaço educativo, mas faz uso também de espaços externos 

como ambientes para as aprendizagens participando de feiras, exposições, visitas 

direcionadas e palestras com objetivos previamente estabelecidos a fim de alcançar o 

educando e, consequentemente, atuar na construção do saber de forma significativa.  

No processo de organização de tempos e espaços são utilizadas diversas 

estratégias pedagógicas, tais como: reagrupamentos, estudo dirigido, projetos 

interventivos, trabalho em dupla, seminários, atividades diversificadas, trabalho em 

grupo, oficinas e outros. Lembrando que o professor tem autonomia para definir as 

estratégias que melhor fundamentarão o seu fazer didático-pedagógico no cotidiano de 

sua de aula, devendo ser as mais diversas possíveis. Para isso essas estratégias 

encontram-se alinhadas com as Diretrizes e as Orientações Pedagógicas da SEEDF. 

 

10.4 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS 

Os ciclos para as Aprendizagens representam uma forma de organização dos 

tempos e dos espaços escolares, pois consideram a lógica do processo, a utilização de 
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uma pedagogia diferenciada, o trabalho coletivo e a avaliação formativa, visando 

promover a progressão dos estudantes sem prejuízo da qualidade. 

A proposta dessa organização escolar é atender ao desestímulo que o aluno 

vinha sofrendo dentro das perspectivas educacionais tradicionais (seriação): 

“Os ciclos para as aprendizagens estruturam-se por meio da gestão 

democrática, da formação continuada dos (as) profissionais da educação, da 

reorganização dos espaços – tempos para o direito de todos (as) os (as) estudantes de 

aprender, do fortalecimento de espaços da coordenação pedagógica e do conselho de 

classe, da articulação entre os três níveis da avaliação: aprendizagem (avaliação do 

desempenho dos (as) estudantes pelos(as) professores(as), institucional (avaliação do 

trabalho pedagógico e de larga escala (avaliação externa)” (Currículo Em Movimento , 

pg. 14). 

Essa proposta educacional busca ressignificar a Coordenação Pedagógica como 

espaço de formação continuada permanente e conselho de classe como instância de 

convergência de todas avaliações praticadas nas escolas cujo foco é o estudante e 

suas aprendizagens. Os ciclos estão assim organizados: 1º Ciclo é representado pelas 

turmas da Educação Infantil, o 2º Ciclo é distribuído em dois blocos: o primeiro é o 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA/1º, 2º e 3º anos) e o segundo bloco se constitui das 

turmas dos 4º e 5º anos; e o 3º Ciclo é composto, de igual maneira, por dois blocos: o 

primeiro por turmas de 6º e 7º anos e segundo turmas de 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental. 

Dentro da proposta de avaliação nos Ciclos para as aprendizagens a Secretaria 

do Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF entende que na avaliação 

formativa estão as  melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina 

e o que se aprende. 

A avaliação formativa tem como foco o processo de ensino e aprendizagem e 

pretende aperfeiçoá-lo mediante o uso de uma perspectiva de interação e de diálogo, 

respondendo a professores e estudantes na lógica de feedback e da autoavaliação, 

bem como utilizando a avaliação diagnóstica como potencializadora da ação. Na 

concepção formativa todos são avaliados. 
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Por sua vez, a avaliação diagnóstica é realizada geralmente no início de um 

processo de aprendizagem e tem como função obter informações sobre os níveis de 

conhecimento, as aptidões e as competências dos estudantes. Todavia, a função 

diagnóstica deve ocorrer durante todo o processo, em razão de potencializar a função 

formativa e ter como objetivo identificar as experiências e aprendizagens dos 

estudantes com a finalidade de favorecer a escolha do trabalho mais adequado. 

Ademais, ela tem aspecto preventivo e seus resultados servem para explorar, 

identificar, adaptar e predizer acerca das aprendizagens dos estudantes. Desse modo, 

pretende- se garantir a intencionalidade no processo de ensinar e aprender. É 

necessário, portanto, que consiga antever para planejar as situações de oferta e 

garantia das aprendizagens. Isso diz respeito ao processo formativo da avaliação 

(DISTRITO FEDERAL, 2014b). 

É importante ressaltar que não são os instrumentos ou procedimentos que 

definem a função formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o docente, e o uso 

que faz deles (HAJI, 2001). O professor tem autonomia para definir as estratégias que 

fundamentarão o fazer didático- pedagógico no cotidiano de sua sala de aula, devendo 

ser as mais diversas possíveis. Existe um rol exemplificativo e descritivo nas Diretrizes 

Pedagógicas do 2º e 3º Ciclos para as Aprendizagens e documentos oficiais da SEEDF, 

conforme destacamos abaixo: 

 Reagrupamentos; 

 Contrato didático; 

 Atividades diversificadas; 

 Tempestade cerebral; 

 Estudo dirigido; 

 Phillips 6/6; 

 Grupo de verbalização e de observação (GV/GO); 

 Seminário; 

 Estudo de caso; 

 Júri simulado; 

 Estudo do meio; 
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 Oficina; 

 Projeto Interventivo.  

 

Desse modo, o CEF 405 Sul, na organização Escolar em Ciclos para as 

Aprendizagens busca definir os objetivos de aprendizagem que serão atingidos ao 

longo de todo bimestre/ano letivo e tem como princípio norteador o Currículo em 

Movimento das Escolas Públicas do DF. Assim, boa parte do tempo das coordenações é 

dedicado ao estudo e discussões por meio de projetos apresentados pela 

coordenação. Inicialmente é feito uma avaliação diagnóstica, em todas as áreas de 

conhecimento, a fim de mapear as fragilidades e potencialidades do estudante e, em 

seguida, são traçados os objetivos de aprendizagem que se quer alcançar. Dessa 

forma os conteúdos são ressignificados de acordo com as fragilidades e as 

potencialidades apresentadas pelos estudantes. A partir daí são criados os projetos 

interventivos de acordo com a necessidade do estudante visando o resgate pedagógico 

e respeitando o ritmo e a condição de aprendizagem de cada um. Dentro deste 

contexto, a Supervisão Pedagógica, juntamente com a Coordenação, no cumprimento 

de suas atribuições propôs um plano de ação cujo objetivo é, além de dar suporte ao 

corpo docente, viabilizar momentos de discussão, análise e organização/reorganização 

dos conteúdos e objetivos propostos para que fortaleça todo o processo da 

organização escolar em ciclos a partir dos reagrupamentos. Sendo assim, o 

acompanhamento da participação e do resgate das aprendizagens dos estudantes nos 

reagrupamentos é feito constantemente por meio de registro feito pelos professores nos 

diários de classe. 

 

10.5 RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

Sabe-se que a maioria dos responsáveis comparece pouco à escola, e se 

reporta à direção da escola muitas vezes somente para resolver problemas pontuais. 

Boa parte do contato feito com os professores ocorre somente nas reuniões bimestrais 

ou quando os responsáveis são convocados pela escola ou solicitam reuniões com a 
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equipe docente, o que ocorre comumente, por problemas disciplinares ou de 

aprendizagem diagnosticados pela escola ou pela própria família. 

Dentro deste contexto o Centro de Ensino Fundamental 405 Sul procura realizar 

eventos com o intuito de trazer a comunidade para dentro da escola, objetivando o 

fortalecimento da parceria que se faz de extrema importância para a consolidação do 

trabalho pedagógico dentro da unidade escolar. Para tanto, além de realizar reuniões 

bimestrais com os pais, o CEF 405 Sul promove palestras com temas atuais e 

relevantes, realiza eventos abertos a toda a comunidade, como por exemplo, nossa 

Festa Junina e Feira de Ciências. Desse modo buscamos alcançar uma participação 

efetiva da comunidade escolar, especialmente dos pais e/ou responsáveis, para 

fortalecer o elo com o corpo discente, com a finalidade única de promover uma 

educação de qualidade. 

 

10.6 INCLUSÃO 

Sabe-se que a inclusão escolar se caracteriza na diversidade, intrínseca ao ser 

humano, e busca promover a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os alunos, 

com ou sem deficiência, objetivando superar práticas discriminatórias para que os 

estudantes tenham suas especificidades atendidas. Assim sendo, é de suma relevância 

pensar a respeito da inclusão escolar, que se situa em um movimento de rompimento 

de paradigmas educacionais, e que leva em consideração a pluralidade de culturas 

presentes na interação humana, que vai além da integração de alunos com deficiência. 

De tal modo, a educação inclusiva defende o direito de todos os estudantes estarem 

unidos, aprendendo e participando, sem qualquer tipo de discriminação. Estabelece um 

paradigma educacional respaldado na percepção dos direitos humanos, que integra a 

igualdade e a diferença como valores inseparáveis, em razão da educação ser um 

direito fundamental e, consequentemente, à disposição de todos, sem qualquer 

distinção. 

Nesta perspectiva o CEF 405 Sul trabalha a inclusão de forma conjunta junto 

ao serviço de orientação educacional, sala de recursos, EEAA, coordenação, 

supervisão e professores. Podemos dizer que a relação dos alunos em processo de 
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inclusão nas demais turmas regulares é relativamente tranquila. É feito um trabalho 

coletivo de conscientização das diversidades e de acolhimento junto aos alunos. A 

inclusão dentro do CEF 405 Sul tem como base a valorização da aprendizagem de 

todos os alunos num mesmo contexto educacional, se utilizando da diversificação dos 

conteúdos, das estratégias e das experiências de aprendizagem. Todas as atividades, 

projetos e estratégias adotadas dentro da unidade de ensino são adaptadas e 

adequadas para atender as necessidades de cada um. Os alunos participam de 

todos eventos da escola: passeios, festas, jogos e apresentações. Enfim a escola, ou 

melhor, o corpo docente e servidores procuram assegurar e utilizar recursos educativos 

da melhor forma possível a fim de garantir o processo inclusivo de fato. Mas ao longo 

desse processo existem muitas barreiras e desafios que vão sendo minimizado com o 

apoio e a coletividade da comunidade escolar. 

Uma educação que não respeita a diversidade e que não valoriza o convívio e a 

cooperação entre alunos naturalmente diferentes é uma educação visivelmente 

contrária aos princípios dos Direitos Humanos. É preciso construir uma educação que, 

nos seus valores e práticas, não seja contrária a esses direitos. 

Dentro deste contexto, a equipe do CEF 405 Sul, através de ações diversas 

procura atender as necessidades de todos os estudantes de modo que contemplem às 

suas especificidades e insiram dentro do processo ensino-aprendizagem. É realizado 

um trabalho coletivo de modo que todos os segmentos da escola estejam incluídos no 

processo em prol da inclusão. 

Conscientizamos, através, de leitura e discussão sobre deficiência, 

principalmente as enfrentadas pelos alunos da escola, vídeos e palestras sobre 

deficiência e transtornos ofertado pelo Serviço de Apoio à Aprendizagem. Adaptações e 

adequações curriculares são feitas de acordo com a necessidade do aluno. A escola 

procura assegurar a oferta de currículos, métodos, técnicas e recursos específicos para 

atender a necessidade específica do estudante em processo de inclusão. Assim, a sala 

de recursos juntamente com a EEAA, o SOE, a coordenação, a supervisão pedagógica 

e a direção procuraram dar suporte para atender as demandas solicitadas, pois, o 

objetivo principal do CEF 405 Sul é auxiliar e acompanhar o aluno com necessidade 
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especial e, ao mesmo tempo, fazer com que ela se sinta acolhido e incluso dentro do 

processo. 

 

10.7 SALA DE RECURSO (SR) 

A diversidade humana deve ser compreendida como o conjunto das diferenças e 

particularidades individuais que caracterizam as pessoas como seres únicos e 

singulares. A diversidade contempla as diferenças biológicas, comportamentais, 

culturais e sociais e, a partir da pluralidade desses aspectos, forma-se o conjunto   

social   de   nossa   sociedade. Construiu- se historicamente uma normatização da 

sociedade de acordo com padrões previamente estabelecidos e, aquelas pessoas que 

não se encontravam dentro desses padrões, eram excluídas e discriminadas. Dentre o 

grupo de pessoas fora dos padrões estabelecidos encontram-se as pessoas com 

deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos, de longo 

prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com 

uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Para vencer as barreiras do 

preconceito e da discriminação às pessoas com deficiência, é fundamental promover 

o respeito à diversidade humana, por meio do acesso à informação e ao 

conhecimento do que torna todas as pessoas singulares. 

 

PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA SOCIEDADE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 
 

117 
 

 

 

Partindo desde princípio, o CEF 405 Sul busca promover sempre o respeito e a 

inserção dos alunos com necessidades educacionais na comunidade escolar. Para tanto 

dispõe de duas salas de recursos: a Sala de Recurso para Deficientes Visuais (alunos 

cegos e baixa visão) e a Sala de Recurso Generalista (deficiências 

intelectuais/mentais, sensoriais (auditiva), deficiência múltiplas e físicas, transtorno 

globais do desenvolvimento). 

A Sala de recursos generalista tem a finalidade de oferecer atendimento 

educacional especializado aos estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, 

deficiência múltiplas e transtorno global do desenvolvimento. É importante deixar claro 

que a sala de recursos não é um espaço de reforço escolar, onde o aluno é atendido 

no intuito de realizar atividades de casa ou estudar para provas e testes. Trata-se de um 

atendimento que complementa o trabalho do professor regente, com o objetivo de 

garantir ao aluno com necessidades educacionais especiais o acesso ao currículo, ou 

seja, eliminar barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 

necessidades específicas. A sala de Recursos generalista do CEF 405 Sul possui dois 

professores, sendo que, um deles (área de ciências da natureza) só atua 20 

horas/matutino. Por que motivo, os alunos do turno matutino não dispõem deste 

atendimento. 

A Sala de Recurso para Deficientes Visuais busca dar suporte e atender os 

alunos com baixa visão e cegos. Desde 2010 a sala de recursos visual do CEF 405 Sul 

não depende mais do Centro de Apoio Pedagógico (CAP) para produzir o material 

pedagógico solicitado pelo professor (Braille e ampliado) utilizado por alunos, pois, o 

material é produzido na própria sala de recursos da escola, graças ao recebimento de 

uma máquina impressora Braille fornecida pelo MEC. Essa autonomia trouxe uma 

independência maior no que se refere ao planejamento de atividades para os 

estudantes com deficiência visual dentro da escola. A sala de Recursos para 

Deficientes Visuais possui dois professores encarregados de produzir o material e 

atender os alunos com deficiência visual. 
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Além dos deficientes visuais (cegos e baixa visão), a instituição, como dito 

anteriormente, recebe estudantes com outras necessidades educacionais especiais 

(ANEEs): Deficiência Física (DF), Deficiência Intelectual (DI), Deficiências Múltiplas 

(DM), Transtornos do Espectro Autista (TEA), Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) 

e estudantes com Transtornos Funcionais. Aos ANEEs é disponibilizado o AEE – 

Atendimento Educacional Especializado. O AEE tem como objetivo principal 

acompanhar e registrar o desenvolvimento desses estudantes no processo de ensino e 

aprendizagem ao longo de todo ano letivo; oferecer atendimento especializado 

complementar ou suplementar, segundo a necessidade do estudante e dar suporte aos 

professores regentes das turmas inclusivas. A princípio, a Sala de Recursos foi criada 

para dar suporte ao estudante cego e depois foi sendo revitalizada para atender a um 

público mais amplo. 

Os atuais professores da sala de recursos têm formação específica e se mantêm 

atualizadas por meio de participação nas coordenações coletivas específicas e 

integradas com a UNIEB/SEE/CRE-PP, além de participarem de cursos de formação 

continuada oferecidos pela própria SEEDF. O Atendimento Educacional Especializado 

diferencia-se ao longo do seu desenvolvimento por trabalhar acolhendo as diversidades 

em um extenso processo educativo. 

A oferta do atendimento educacional especializado da sala de recursos é 

obrigação da escola e um direito do estudante com diagnóstico médico. Na sala de 

recursos os dias de atendimento para estudantes acontecem de acordo com portaria 

própria e os estudantes são atendidos individualmente ou em pequenos grupos, em 

turno contrário ao das aulas regulares, com atividades que complementem e promovam 

a inclusão do educando dentro do processo de ensino e aprendizagem. 

Além dos familiares desses estudantes, a sala de recursos do CEF 405 Sul também 

atua junto aos professores regentes da U.E. A parceria entre os professores da Sala de 

Recursos e o corpo docente tem auxiliado nas adequações curriculares que respondem 

às diferentes necessidades dos estudantes no contexto escolar, favorecendo a 

construção de estratégias para a melhor compreensão acerca das potencialidades e 

fragilidades existentes em sala de aula. No início de cada ano, durante os Encontros 
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Pedagógicas da escola e, semanalmente, nas coordenações coletivas de quartas-

feiras, os professores da sala de recursos têm multiplicado informações importantes no 

intuito de dar suporte ao trabalho do professor em sala de aula, contribuindo para a 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. 

De fato, as salas de recursos existentes no país fazem parte de um programa do 

Ministério de Educação – MEC – intitulado Programa de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva. No Distrito Federal, a Secretaria de Estado de 

Educação é responsável, dentre outras coisas, pela implementação do programa e pela 

formação dos professores que trabalham nas salas de recursos. A formação 

continuada dos professores da sala de recursos propicia que atuem como 

multiplicadoras de conhecimentos atualizados, junto aos professores regentes, acerca 

das especificidades dos educandos com necessidades especiais e da legislação 

vigente de proteção a eles, no desempenho de suas atribuições interventivas, 

relacionais e de sensibilização que afastem as barreiras na elaboração de estratégias e 

abordagens aos educandos. 

 

10.8 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) do CEF 405 Sul trabalha em 

parceria com a equipe gestora de uma forma mais abrangente na dimensão 

pedagógica, na implementação do projeto pedagógico, na busca da compreensão da 

realidade, dos interesses e das necessidades de toda comunidade escolar, pois 

desenvolve um trabalho integrado e efetivo, que favorece a formação de cidadãos 

críticos, competentes, reflexivos e criativos. 

O SOE é o elo que estreita a relação com as famílias dos alunos e tem sido um 

suporte ao desenvolvimento de valores e equilíbrio no ambiente escolar. Ao identificar, 

prevenir e ajudar na superação de conflitos, o SOE atua na complementação do 

processo de ensino-aprendizagem, minimizando as dificuldades que interferem no 

desenvolvimento integral do estudante, com vistas à equidade de oportunidades sociais, 

à autonomia, ao acesso ao mercado de trabalho e à formação para o exercício da 

cidadania. 
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O expressivo número de estudantes e seu fluxo no tempo/espaço escolar 

exigem do SOE, juntamente com os outros profissionais da unidade de ensino, a 

criação de estratégias cada vez mais eficazes para o enfrentamento de situações que 

colocam estudantes em vulnerabilidade, como por exemplo: indisciplina, dificuldades de 

aprendizagem, infrequência, conflitos, bullying, uso e tráfico de drogas ilícitas, consumo 

abusivo de álcool, abusos e maus tratos. Esse serviço tem a sua fundamentação legal 

na Lei nº 5.564, de 21/12/68, no Decreto nº 72.846, de 26/09/73, e no art. 100, inciso 

VII da Lei Orgânica do DF. 

O SOE do CEF 405 Sul é composto por uma orientadora educacional que, além 

dos atendimentos individuais aos alunos, tem feito a parceria com o Posto de Saúde 

(Adolescentro) e com os Conselhos Tutelares sempre quando o caso exige. Em uma 

pesquisa feita junto ao SOE, constatamos que o número de atendimentos com os 

parceiros feitos por meio da articulação da orientadora proporcionou uma melhoria na 

qualidade de vida dos alunos e contribuiu para o desempenho pedagógico. Além das 

parcerias mencionadas anteriormente, o SOE tem buscado outras parcerias com vários 

setores da sociedade, públicos e privados, para capacitação de docentes e palestras 

para discentes, tais como: Vara da Infância e Juventude, Polícia Militar/Batalhão 

Escolar, COMPP, Detran, Universidade de Brasília e outras. 

O SOE estabelece ainda alguns projetos, tais como: hábitos de vida saudáveis, 

valores, diversidade, hábitos de estudo, bullying e prevenção quanto ao uso de drogas 

que tem como objetivo a prevenção e a orientação em relação aos temas mencionados. 

Nesse contexto, destaca- se também a Semana de Educação para a Vida, onde 

abordamos esses temas e procuramos desenvolver ações que sensibilizem e 

conscientizem os estudantes. Atua também na produção de material temático como, por 

exemplo, escolha de representante de turma, para auxiliar o trabalho pedagógico como 

um todo. Sempre está presente nas coordenações pedagógicas – espaço primordial 

para colher as demandas junto aos docentes e, ao mesmo, dar as devolutivas em relação 

ao acompanhamento dos alunos tendo com o objetivo principal construir diariamente 

estratégias que viabilizem e alcancem os estudantes. 
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10.9 EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO DE APRENDIZAGEM (EEAA) 

Além do trabalho do SOE, a escola conta com a atuação da Equipe 

Especializada de Apoio de Aprendizagem (EEAA) da SEEDF que se constitui em um 

serviço de apoio técnico- pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por 

profissionais com formação em Psicologia e Pedagogia. Este serviço visa contribuir 

para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem 

como, colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes, 

viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar e uma harmonia nas 

relações no ambiente da escola/família/educadores. 

Inicialmente, no ano de 2014, a escola dispunha apenas da presença semanal 

de uma psicóloga, Emanuelle Weyl da Cunha Amoury. A partir de 2017, a pedagoga 

Léia Cristina Fernandes Toledo Simões passou a compor o quadro de profissionais da 

escola e a atuar na EEAA. Em 2020 passaram atuar efetivamente somente no CEF 

405 Sul. 

A equipe EEAA tem atuado junto à supervisão pedagógica com mapeamento 

institucional e assessoria pedagógica para avaliar as reais necessidades dos alunos 

através da verificação das fragilidades por meio de diagnose e projetos interventivos 

para auxiliar os alunos com dificuldades. Temos ainda o Projeto da EEAA - “Educação 

Emocional Integrada” - que trabalha as emoções dentro do contexto educacional. 
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10.10 EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS 

A atuação do Educador Social Voluntário (ESV) - Programa Educador Social 

Voluntário instituído pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - é 

considerada de natureza voluntária, na forma da Lei nº 9.608/1998, não gerando 

vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, 

sendo obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso de Voluntariado 

entre a Coordenação Regional de Ensino (CRE) e o Educador Social Voluntário, 

devendo constar o objeto e as condições de suas atribuições na unidade escolar. 

 

Atribuições dos educadores sociais voluntários: 

 

 Oferecer suporte às atividades de Educação Integral após capacitação da 

Equipe Gestora, e/ou do Coordenador pedagógico da Unidade Escolar; 

 Oferecer suporte aos estudantes da Educação Especial, após capacitação 

do professor do Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos 

da unidade escolar; 

 Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, na formação de hábitos 

individuais e sociais, no uso do banheiro, na escovação dentária, no banho 

e troca de fraldas, nos intervalos/recreio, em atividades no pátio escolar, na 

educação física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas 

atividades diárias; 

 Realizar, sob a supervisão do (a) professor (a), o controle da sialorreia 

(baba) e de postura do (a) estudante, como ajudá-lo (lá) no sentar-

se/levantar-se na/da cadeira de rodas, carteira escolar, colchonete, vaso 

sanitário, brinquedos no parque; 

 Acompanhar e auxiliar o (a) estudante cadeirante, que faz uso de órtese e 

prótese, para todos os espaços escolares a que ele necessitar ir, como 

também, em outros, fora do ambiente escolar; 
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 Acompanhar os alunos nas habilidades adaptativas (higienização, 

locomoção e alimentação), bem como outras atividades voltadas para a 

área de Educação Especial; 

 Auxiliar os estudantes que apresentam dificuldades na organização dos 

materiais escolares; 

 Informar ao professor regente as observações relevantes relacionadas ao 

estudante, para fins de registro e/ou encaminhamentos necessários; 

 Acompanhar e auxiliar o estudante durante as atividades para aquisição de 

condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as 

orientações do professor; 

 Apoiar o estudante que apresente episódios de alterações no 

comportamento, observando os sinais de angústia e ansiedade buscando 

intervenção prévia. 

 Intermediar a comunicação e a interação social do (a) estudante com seus 

pares e demais membros da comunidade escolar; 

 Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo 

grau de complexidade e responsabilidade. 

 

São deveres do educador social voluntário: exercer suas atribuições sob a 

orientação e supervisão da Equipe Gestora; manter comportamento compatível com a 

sua atividade; ser assíduo no desempenho de suas atividades; comunicar previamente 

à Equipe Gestora e/ou ao(à) Coordenador(a) Pedagógico(a) a impossibilidade de 

comparecimento; observar e respeitar as normas que regem a unidade escolar; reparar 

eventuais danos que por sua culpa ou dolo vier a causar à unidade escolar ou a 

terceiros na execução dos serviços voluntário. 

Atualmente atuam no CEF 405 Sul/sala de recursos, dando suporte aos 

estudantes com deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento/TGD/TEA, três 

educadores sociais voluntários, sendo que, um deles atua tanto no turno matutino 

quanto no turno vespertino.   
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10.11 MONITORES 

O CEF 405 Sul não tem nenhum monitor para atender aluno com necessidade 

educacional especial. 

 

 

10.12 INFORMÁTICA/LABORATÓRIO 

Não há atendimento aos alunos na sala de informática, uma vez que não temos 

professor para essa prática específica. O Laboratório de Informática conta com 17 

computadores aguardando um professor para esse atendimento. 

 

10.13 SALA DE LEITURA 

A Sala de Leitura – Biblioteca Benedito Rui Barbosa – atualmente não conta 

com nenhum 01 professora readaptada, com um acervo Literário de 1.785 livros e 

funciona como um suporte para atender os projetos de leitura da unidade escolar. 

Existe um incentivo direto à leitura e temos uma média de 50 livros literários 

emprestados mensalmente de forma espontânea (presencial). A bibliotecária se 

encarrega da guarda e distribuição dos livros utilizados para a leitura orientada pelas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Parte Diversificada, bem como, a organização, a 

distribuição e o recolhimento do livro didático. 

 

10.14 PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

Deixar o aluno no centro é permitir que ele seja o protagonista da própria história 

e fazer com que ele participe de um mundo mais cidadão. Estes são alguns desafios 

enfrentados por nós dentro do processo educativo e na construção do saber. É preciso 

compreender que nenhum aluno chega à escola sem conhecimento prévio. Sabemos 

que é imprescindível conhecer o aluno e educar a partir desse princípio. Temos que 

compreender que o aluno é um ser individual e deve ter participação ativa no processo 

ensino-aprendizagem. Ele sempre tem algo a contribuir. É preciso dar voz e vez.  

A escola é um importante espaço de interação entre alunos, professores e 

funcionários. Dia a dia, cria-se um vínculo de convivência, que ao longo do tempo, vai 
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se estreitando, tornando possível um a relação de reciprocidade cada vez mais 

significativa. É nesse contexto que o CEF 405 Sul atua na construção de uma ação 

pedagógica através de um plano de trabalho coletivo para atuar na reorganização e 

ressignificação das estratégias e projetos que viabilizem a permanência e o êxito do 

aluno na escola. Durante todo o ano letivo a escola procura acompanhar a frequência, o 

comportamento e o rendimento do educando mantendo sempre o contato com a 

família. Dessa forma muitas vezes é possível identificar qual é o real motivo das faltas 

e do baixo rendimento do educando. A partir daí a escola realiza intervenções de 

acordo com a necessidade do aluno através de conversa com o responsável/aluno, 

conversa individual, aulas de reforço, acompanhamento escolar, encaminhamento ao 

SOE ou a EEAA, realização de projetos e palestras abordando diversos temas 

(autoestima, bullying, drogas, violência e outros) dentre outros. Neste caso o trato deve 

ser de parceria e acolhimento, nunca de punição. 

Desse modo é preciso levar em consideração a trajetória de vida dos alunos, 

avançando de forma significativa, de modo a evitar a evasão escolar e buscar o sucesso 

na aprendizagem do            aluno colocando-o como protagonista de sua própria história. 

Para garantir a permanência dos alunos na escola, o CEF 405 Sul realiza 

também a busca ativa  constante. A melhoria das aprendizagens está ligada ao resgate 

de conteúdos e projetos interventivos/reagrupamentos/PD realizados durante todo o 

processo. Para aprimoramento das relações humanas o CEF 405 Sul realiza várias 

ações propostas pelo grupo, especialmente pela equipe EEAA – palestras e rodas de 

conversa sobre temas diversos envolvendo a comunidade escolar como um todo. O 

Projeto da Orientação Educacional sobre hábitos de estudos auxilia também os 

estudantes na organização escolar. Tem-se ainda o projeto da Cultura de Paz norteado  

por um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida 

baseados: no respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não-

violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação; no pleno respeito e na 

promoção de todos os direitos humanos e liberdades. 
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11 CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é elemento indissociável do processo educativo, que possibilita ao 

professor definir critérios para planejar as atividades e criar novas situações que gerem 

avanços na aprendizagem do educando. A avaliação tem como função acompanhar, 

orientar, regular e redirecionar o trabalho educativo. Para tanto, é essencial que a 

avaliação seja um processo global, contínuo e sistemático, competente e legítimo, cuja 

finalidade maior seja melhorar o conhecimento sobre as ações desenvolvidas e oferecer 

subsídios para a tomada de decisão. A avaliação, portanto, deve ser entendida como 

ferramenta a serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas 

educativas e sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar 

soluções, corrigir rumos. 

Cumpre ressaltar constante preocupação com os Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais, na perspectiva da educação inclusiva, fundamentada nos 

princípios de equidade, de direito a dignidade humana, independente de 

comprometimentos e deficiências congênitas e/ou adquiridas, e com foco na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos – ONU–1948, bem como a legislação 

específica – Resolução nº 04/2009 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Básica (Diretrizes Operacionais para o AEE em Educação Básica) dentre 

outras legislações, Lei nº 10.845 de Março/2004 (atendimento Educacional 

Especializado), Portaria nº 554 de 26 de abril de 2000 (Comissão Braille – Normas a 

serem utilizadas na produção de material), Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, (Lei 

que ampara a sala de recursos a produzir livros didáticos e material adaptado). 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão e 
consciência e devem agir em relação umas às outras 
com espírito de fraternidade.” 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 
Para que a prática e os resultados do trabalho tenham êxito se faz necessária a 

observância das Diretrizes para Avaliação, e que a avaliação do aprendizado esteja em 

consonância com o trabalho realizado visando inclusive a avaliação do processo de 

ensino e a metodologia utilizada pelo professor. Tanto quanto possível pautada numa 
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prática humanitária, considerando o aluno na sua pluralidade e nas suas possibilidades 

cognitivas e emocionais. Os ANEEs são avaliados de acordo com as especificidades 

individuais. 

“A avaliação possui diversas funções. Contudo, a 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal - SEEDF entende que na avaliação 
formativa estão as melhores intenções para acolher, 
apreciar e avaliar o que se ensina e o que se 
aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e 
aprender para desenvolver - se: eis a perspectiva 
avaliativa adotada. Embora a avaliação seja um 
termo polissêmico, entende-se que instrumentos e 
procedimentos pelos quais a análise qualitativa 
sobreponha-se àquelas puramente quantitativas 
podem realizar de maneira menos injusta o ato a 
avaliativo. Daqui decorrem o olhar e a intervenção 
humana que os sistemas computadorizados não 
são capazes de atingir.” 

 
Diretrizes de Avaliação Educacional Triênio 2014/2016 –Versão Preliminar – 

SEEDF 

Diante disso é importante destacar que a escola implantou em 2018 a 

Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens como forma de otimização dos 

espaços e tempos escolares. Essa proposta pedagógica ressalta a importância da 

avaliação formativa, a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural, 

especialmente na perspectiva do trabalho coletivo e na aprendizagem do aluno. 

 

Como Se Dá A Prática Avaliativa 

Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional/SEEDF a avaliação formativa 

está entre as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o 

que se aprende. Dentro da concepção da Organização Escolar em Ciclos para as 

Aprendizagens a avaliação dar- sê-a dentro de um processo formativo onde o foco é o 

ensino e a aprendizagem do educando. Diante dessa situação é necessária uma nova 

estruturação dentro do processo avaliativo partindo de uma avaliação diagnóstica no 

início do processo de aprendizagem e com função de obter informações sobre os 
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níveis de conhecimento, as aptidões e as competências dos estudantes. Porém, essa 

avaliação tem que acontecer durante todo ano, em razão de ela potencializar a função 

formativa do estudante e identificar as experiências e aprendizagens dos mesmos a fim 

de favorecer a escolha do trabalho mais adequado para o estudante e/ou grupo de 

estudantes. 

Desse modo, a escola está se organizando dentro desse contexto proposto com 

o objetivo de alcançar a intencionalidade no processo de aprender e ensinar. Por isso é 

necessário planejamento contínuo e trabalho coletivo nas coordenações pedagógicas 

para garantir a execução desse processo. Em virtude disso, a escola está direcionando 

o seu trabalho a partir dos objetivos definidos no planejamento, as habilidades e as 

competências a serem desenvolvidas levando em consideração o resultado da prova 

diagnóstica e a real necessidade do aluno. Nesse contexto, os professores junto com o 

apoio pedagógico/coordenação da escola buscam identificar o que o aluno já aprendeu 

e o que ele ainda não aprendeu a fim de se providenciar os meios necessários à 

continuidade de seus estudos (reagrupamentos e projetos interventivos). 

 

Processos e Instrumentos Avaliativos 

Os instrumentos de avaliação de aprendizagem devem ser diversificados ao 

longo de todo processo letivo. No CEF 405 Sul o professor tem autonomia para definir 

as estratégias que fundamentarão o fazer didático-pedagógico no dia a dia de sua sala 

de aula. Esses instrumentos de avaliação devem permitir ao professor colher 

informações sobre a capacidade do estudante e, ao mesmo tempo, verificar os objetivos 

alcançados e não alcançados no decorrer do processo e, assim, fazer as intervenções 

necessárias de acordo com a necessidade de cada aluno. Desse modo a prática 

avaliativa está fundamentada na avaliação para as aprendizagens e não das 

aprendizagens. Todas essas práticas se concretizam a partir da aplicação uma 

avalição diagnóstica - informações sobre o quanto os estudantes dominam 

determinados conhecimentos, habilidades e competências - onde são compilados 

dados e, posteriormente, discutidos em coordenação. Dessa forma, é possível mapear 

os pontos fortes e a dificuldade da turma e de cada aluno, em específico. 
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Outro aspecto importante em relação à avaliação é que além de ser 

diversificada deve ser contínua e ao longo de todo processo, pois, além de detectar as 

fragilidades/dificuldades de aprendizagem do educando em seu dia a dia, intervém e 

estimula o caminhar do aluno por meio de mudanças de procedimentos e estratégias, 

fornecendo dados importantes para o ajuste das ações educativas e possibilitando a 

tomada de decisões quanto à continuidade do planejamento ou da necessidade de 

alterações. Dentro do contexto avaliativo, os alunos e os pais/responsáveis têm o direito 

saber o que está planejado e conhecer também os critérios avaliativos de cada 

disciplina. Além de todas as intervenções citadas é feito um mapeamento das 

aprendizagens, ao longo de todos os bimestres, para verificar se o aluno atingiu ou 

não os objetivos propostos de cada disciplina durante àquele bimestre. Para tanto 

é feito um registro de todo mapeamento numa planilha (google drive) para facilitar o 

acompanhamento bimestral, semestral e anual de cada aluno. Quando o aluno não 

atinge o objetivo de aprendizagem o professor realiza uma ação interventiva e retoma o 

objetivo não alcançado através de estudo/orientação individualizada, realização de uma 

atividade e/ou trabalho dirigido que contemple aquele objetivo não alcançado. 

Faz-se necessário também no processo avaliativo a autoavaliação que favorece 

o comprometimento e a reflexão do educando durante o processo. No entanto, há 

necessidade de que os alunos entendam os objetivos da autoavaliação em conjunto 

com a avaliação do professor para que reflitam sobre o processo de aprendizagem. 

Para que essa avaliação seja produtiva, os alunos precisam ser preparados para se 

auto avaliarem, no sentido de compreenderem os principais propósitos da 

aprendizagem e perceberem o que fazer para melhorá-la. 

Algumas estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores do CEF 405 Sul 

no processo avaliativo: 

 Observação do aluno e da turma (potencialidades e fragilidades); 

 Registro (frequência/tarefas realizadas); 

 Contrato didático; 

 Autoavaliação; 

 Participação em sala de aula; 
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 Prova oral e escrita; 

 Teste; 

 Estudo dirigido; 

 Seminário; 

 Debates; 

 Portfólio; 

 Oficinas; 

 Trabalho em grupo; 

 Grupo de verbalização e de observação; 

 Desafios; 

 Atividades diversificadas; 

 Reagrupamento; 

 Projeto interventivo. 

 

Conselho De Classe 

O Conselho de classe é um momento em que a escola/equipe pedagógica irá 

avaliar e reorganizar os espaços e os tempos escolares. Momento de identificar os 

saberes ainda não conquistados, bem como, a avaliação da instituição como um todo, o 

reconhecimento do progresso do estudante, da prática que são ou não adequada para a 

promoção das aprendizagens do mesmo, entre outros. 

No conselho de classe do CEF 405 Sul reúne-se juntamente com a direção, os 

professores e toda a equipe pedagógica. É apresentada uma ata e/ou um formulário 

para registros onde é feita análise do processo avaliativo aplicado no período referente 

ao bimestre. É um momento de interação entre os segmentos da comunidade escolar: 

direção, supervisão, coordenação pedagógica, orientação educacional (SOE), equipe 

especializada de apoio de aprendizagem (EEAA) e professores. Neste momento, 

discutem e avaliam as ações educacionais e indicam intervenções (encaminhamentos) 

que busquem garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes. É importante ressaltar que esses encaminhamentos realizados são 
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retomados, sempre que necessário, em diferentes momentos (coordenação 

pedagógica) com o objetivo de otimizar o trabalho pedagógico dentro da escola. 

          Sabemos que o conselho de classe de acordo com as diretrizes de 

avaliação educacional da SEEDF pode ser organizado (conselho de classe 

participativo) em três momentos: 

 Pré-conselho; 

 Conselho de classe; 

 Pós-conselho. 
 

Pré-conselho: é feito o levantamento de dados do processo de Ensino e é 

disponibilizado aos conselheiros (professores) para análise comparativa do 

desempenho dos estudantes, observações e dos encaminhamentos didático-

metodológicos realizados. É um espaço de diagnóstico. 

Conselho de classe: momento em que todos envolvidos no processo se 

posicionam frente ao diagnóstico e definem em conjunto as intervenções que 

favoreçam a aprendizagem dos alunos. 

Pós-conselho: momento em que as ações previstas no conselho de classe 

são efetivadas. As discussões e tomadas de decisões devem estar respaldadas em 

critérios quantitativos como: os avanços obtidos pelos estudantes na aprendizagem, o 

trabalho realizado pelo professor para que o estudante melhore a aprendizagem, a 

metodologia de trabalho utilizada pelo professor, o desempenho do aluno em todas as 

disciplinas, o acompanhamento do aluno no ano seguinte, as situações de inclusão, as 

questões estruturais, os critérios e instrumentos de avaliação utilizados pelos 

docentes. 

Nesse contexto, a escola precisa retomar essa temática do conselho de classe 

participativo, uma vez que, há uma certa resistência por parte do grupo sobre a 

presença de alunos e pais/responsável no Conselho de Classe. 
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Reunião de Pais 

As reuniões de pais e/ou responsáveis são realizadas no início do ano letivo e 

no final de cada bimestre com o objetivo de divulgar os resultados de aprendizagem 

dos alunos e as ações educacionais implementadas para a melhoria de todo processo 

ensino-aprendizagem. Os pais e/ou responsáveis também são convocados para 

reuniões de grande urgência de interesse comum e em reuniões individuais para 

conversar sobre os seus filhos. 

Nas reuniões de pais, além da entrega de resultados, procura-se levantar e 

analisar de forma sistemática, indicadores de satisfação dos alunos, pais, professores e 

demais profissionais da escola, em relação à gestão, às práticas educativas e aos 

resultados da aprendizagem, além de promover parcerias com as famílias visando à 

melhoria da gestão escolar, ao enriquecimento do currículo e à aprendizagem do aluno, 

com vistas a prestar contas e dar transparência à gestão democrática. Essa avaliação 

tem o objetivo de medir tanto a eficácia da gestão escolar quanto a aprendizagem dos 

alunos e se dá através de questionamentos, debates e sugestões na reunião de pais 

com a participação da comunidade escolar. 

                 
Progressão Parcial Com Dependência 

A Progressão Parcial com dependência deve ser ofertada nos ternos do artigo 

138 da Resolução nº 01/2012 – CEDF. É assegurado ao aluno o prosseguimento de 

estudos para a 6ª, 7ª, 8ª séries (7º, 8º e 9º anos) do Ensino Fundamental e 2° e 3° anos 

do Ensino Médio, quando seu aproveitamento na série anterior for insatisfatório em até 

dois componentes curriculares e desde que tenha concluído todo o processo de 

avaliação da aprendizagem. No caso da organização escolar em ciclos para as 

aprendizagens nos anos finais do Ensino Fundamental, a dependência ou progressão 

parcial será concedida nos mesmos moldes, na transição entre o primeiro e o segundo 

blocos, ou seja, do 7º para o 8º ano. Contudo o estudante retido na série, em razão de 

frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, não tem 

direito ao regime de dependência. Não se aplica tal procedimento às turmas de 

Correção de Distorção idade/série. Para que não se torne elemento de 

pseudoaprovação, ou pior, de pseudoaprendizagem, a progressão parcial com 
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dependência merece atenção redobrada (Lima, 2012). É orientada pelo Parecer n. º 

24/CEB-CNE, publicado no Diário Oficial da União de 30/09/2003, Seção 1, p. 14 e 

homologado pelo CNE. Esse documento estabelece que, no Regime de Dependência, 

não há necessidade de cumprir integralmente a mesma carga horária anual do 

componente curricular desenvolvido no ano anterior. O trabalho com pesquisas 

devidamente orientado pelo docente responsável pelo regime, supervisionado e com 

apresentação de resultados para a escola, poderá dar suporte à avaliação formativa 

desse processo. O estudante, quando menor, e seu responsável legal assinarão termo 

de compromisso em relação ao acompanhamento desse trabalho. Os docentes 

responsáveis pelo trabalho devem fazer constar em seus planos de ensino as 

estratégias, procedimentos e intervenções que serão realizadas no decorrer do processo. 

É importante ressaltar o que assevera a Resolução nº 7/2010 da CEB/CNE: em seu 

art.32, inciso VI, reitera que devemos assegurar tempos e espaços de reposição dos 

conteúdos curriculares, ao longo do ano letivo, aos estudantes com frequência 

insuficiente, evitando, sempre que possível, a retenção por faltas. 

Desse modo, o CEF 405 Sul, organiza a dependência através da execução de 

atividades, pesquisa e trabalhos realizados pelos alunos, sob a orientação e 

supervisão do professor, com o objetivo de atingir os objetivos de aprendizagem não 

alcançados no ano anterior.                                           

 

Avaliação Em Larga Escala, Avaliação Em Rede E Avaliação Institucional 

A educação está intrinsecamente ligada à avaliação. A avaliação possui três 

níveis: aprendizagem, institucional e de redes ou em larga escala. No primeiro nível, 

encontra-se a avaliação realizada pelo professor com os estudantes, acontece quase 

sempre na sala de aula, por meio dela se define o percurso e o fluxo escolar. É elaborada 

em conformidade com o planejamento escolar e o plano de trabalho do docente, tendo 

como base o currículo. No segundo nível, compreende-se como a escola se auto 

avalia, entendendo que a sua Proposta Pedagógica é o ponto de partida e de chegada. 

O mesmo acontece quando a SEEDF procura compreender a rede pública de ensino 

autoanalisando-se em parceria com as escolas que a integram. No terceiro e último 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 
 

134 
 

 

nível, encontram-se os esforços de redes inteiras de ensino que procuram avaliar os 

níveis de proficiência de um país, estado e/ou município. Neste tipo de avaliação os 

instrumentos são padronizados e construídos em conformidade com as matrizes de 

referência avaliando o desempenho da unidade escolar. A crítica a esse item diz 

respeito ao fato de que estudiosos da avaliação não consideram que provas, exames e 

testes sejam capazes de mensurar a qualidade do trabalho realizado por professores 

em suas salas de aula, todavia, entende-se que os resultados e índices gerados por 

esses instrumentos podem se tornar, de fato, avaliação, quando levados para o interior 

da escola e refletidos, coletivamente, passando a cooperar com o currículo escolar ali 

vivenciado.  

Partindo desde princípio, o CEF 405 Sul, procura realizar o seu trabalho de 

forma otimista e objetiva para desenvolver o alcance das habilidades necessárias para 

tais avaliações. Sabemos que não basta avaliar apenas o desempenho dos estudantes, 

mas sim, a instituição como um todo. Para isso é necessário avaliar nossas práticas, o 

desempenho da escola e da rede dentro do processo educacional. No que diz respeito 

a avaliação da aprendizagem, a escola, nas coordenações coletivas e/ou conselho de 

classe, procura analisar sempre os resultados obtidos e estabelecer os 

encaminhamentos necessários para ampliar a melhoria dos mesmos tendo como foco 

o alcance das aprendizagens dos nossos estudantes. Em relação às avaliações em 

larga escala ou em rede (SAEB/SIPAE-DF/Prova Diagnóstica), esta U.E, analisa os 

dados fornecidos pela SEEDF e a partir desta análise procura promover ações que 

fortaleçam o trabalho da escola em busca de sanar as fragilidades e focar nas 

necessidades de aprendizagens de acordo com o resultado desempenho dos 

estudantes nestas avaliações. A partir daí um plano de trabalho é construído com a 

participação dos sujeitos envolvidos no processo escolar com vistas à manutenção do 

que vem obtendo êxito e melhoria do que ainda não atingiu o esperado. Esse processo 

promove as aprendizagens de forma que todos os sujeitos caminhem em busca da 

qualidade de ensino e social da escola. Para tal ação são feitos registros em atas para 

sistematizar, auxiliar e dinamizar o trabalho da escola.  
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Em nível institucional o CEF 405 Sul é caracterizado pela comunidade escolar 

como uma boa escola. De acordo com a avaliação institucional realizada os alunos, em 

geral, consideram o CEF 405 Sul uma escola boa e organizada onde os serviços 

prestados pela direção, corpo docente, secretaria, orientação educacional, supervisão e 

coordenação são muito bons. Disseram também que as instalações da escola são boas 

proporcionando um ambiente mais tranquilo e agradável. Segundo eles, o 

relacionamento entre colegas e professores/alunos é bom. Já a relação entre a 

direção/alunos é suficiente. Foi perguntado também: “Qual a importância do estudo 

para você?” A maioria disse que estudar é importante para adquirir conhecimento e 

traçar os objetivos na vida em busca de sucesso profissional. Para eles é necessário 

dedicação, planejamento e foco. Outro questionamento feito foi: “Quais são as suas 

propostas para melhorar o seu desempenho escolar? “Em geral disseram: assistir e 

participar mais das aulas, estudar mais, ter rotina de estudo e realizar as atividades 

propostas pelos professores. Foi feita também uma autoavaliação em relação. Cerca de 

54% dos alunos disseram que seu comportamento é ótimo. Outros 24% disseram que 

é satisfatório e dos demais disseram que pode melhorar. Quanto à entrega das 

atividades 45% que entregam as atividades propostas pelos professores. Avaliou-se 

também a conduta do professor em sala em aula. A maioria disse que os professores 

ministram bem suas aulas, explica de forma clara e apoiam e incentivam os alunos a 

estudar.  

Outro questionário foi aplicado aos pais para avaliar o trabalho desenvolvido por 

esta unidade escolar, tais como, os atendimentos, os serviços prestados, as 

instalações e a dinâmica da escola como um todo. A maioria dos pais considera o CEF 

405 Sul uma boa escola. Quanto à organização, ao atendimento e aos serviços 

prestados pela direção, corpo docente, secretaria, orientação educacional, supervisão e 

coordenação disseram que são bons. Outro questionamento feito foi sobre o 

acompanhamento do estudante nas tarefas para casa e na rotina escolar. A maioria dos 

estudantes são acompanhados pelas mães, embora, exista um pequeno percentual em 

que ninguém acompanha a rotina escolar do filho. Consideram a segurança da escola 
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suficiente. Porém, questionaram a segurança nas proximidades da escola e disse que 

precisa melhorar. Solicitaram policiamento, principalmente na saída dos alunos.  

Ao final da avaliação foi pedido que os mesmos registrassem sugestões e 

observações que julgassem pertinentes à melhoria do trabalho do CEF 405 Sul. Foi 

solicitado também que elencassem sugestões para viabilizar a melhoria do ensino com 

um todo. Houve muitas contribuições, dentre elas: fortalecer cada vez mais a 

comunicação com os pais, seja por e-mail ou grupos de WhatsApp; disponibilizar 

palestras motivacionais aos alunos e projetos voltados para leitura, rotina de estudo, 

respeito ao próximo e bullying; substituição imediata quando há ausência de professor 

devido afastamento por atestado ou qualquer outro motivo para evitar grande prejuízo 

pedagógico; organizar sistema de rodízio para uso dos livros de literatura da biblioteca 

de modo que sejam exigidas leituras constantes dos estudantes; realizar mais 

atividades que envolvam os estudantes e a família; ministrar aulas mais diversificadas,: 

desenvolver projetos de incentivo ao estudante; estimular os estudantes a participar de 

olimpíadas escolares; realizar saídas a campo/excursões com os estudantes para 

destinos culturais/científicos; ter um aplicativo para acompanhar a vida escolar do 

aluno, como entradas e saídas, ocorrências na sala de aula dentre outros. Alguns se 

posicionaram, dizendo que, não iriam sugerir e nem opinar, uma vez que, não conhecia 

a escola em virtude de todo contexto pandêmico onde as relações entre a família e a 

escola ficaram um pouco distante. Outros elogiaram: “a escola é ótima”, “estou 

satisfeita com o andamento da escola”; “a escola é perfeita”. 

A partir destes questionamentos, observações e sugestões, o CEF405 Sul num 

processo de avaliação contínua e constante, junto à toda equipe, nas coordenações 

pedagógicas e na semana pedagógica avalia, planeja e traça ações e estratégias que 

viabilizem a melhoria de todo trabalho pedagógico pautado sempre na construção e na 

participação coletiva a fim de otimizar e dinamizar o trabalho e o fazer pedagógico de 

todo ambiente escolar.  
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12 ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, o Currículo do 

Ensino Fundamental - Anos Finais, as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o 

Regimento das Escolas Públicas do DF e a Proposta Pedagógica da Secretaria de 

Estado de Educação, esta Unidade de Ensino, norteia o trabalho pedagógico pautado 

sempre na formação integral do ser humano. Partindo desde princípio, o CEF 405 Sul, 

otimiza a construção de um currículo integrado buscando favorecer e buscar 

oportunidades para as aprendizagens de maneira mais significativa e prazerosa.  

Dessa forma é necessário estabelecer os temas trabalhados, levando em consideração 

a real necessidade da comunidade escolar,  integrando assim, as diversas disciplinas 

de conhecimento e articulando-as por área de atuação. 

Para a organização da proposta curricular da escola é necessário, então, 

que se retome as reflexões em torno do Currículo de Educação Básica observando os  

princípios, as concepções e as orientações para que possa implementá-la de forma 

mais eficaz com total engajamento do corpo docente. 

A operacionalização do currículo é feita de forma a adequá-lo à realidade da 

escola, partindo do diagnóstico feito pelos professores dos conhecimentos prévios dos 

estudantes. É necessário identificar o aluno. Isto deve ser feito de modo a contemplar 

os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, 

aprender a viver.  

Sendo assim, baseando-se nas teorias curriculares crítica e pós-crítica, na 

pedagogia histórico-crítica, na pedagogia histórico-cultural, no currículo integrado, nos 

eixos integradores do ensino fundamental (ludicidade e letramento), nos eixos 

transversais (educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os direitos 

humanos e educação para a sustentabilidade) e nos princípios epistemológicos 

(unicidade entre teoria e prática / interdisciplinaridade e contextualização/flexibilização), 

o CEf 405 Sul, busca vivenciar o currículo reconstruindo-o, sempre que necessário, de 

acordo com o cotidiano escolar.  

Em relação à ludicidade e ao letramento – eixos integradores do ensino 

fundamental anos finais – é  importante ressaltar que o lúdico é usado como ferramenta 
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pedagógica para o letramento. A utilização de jogos e brincadeiras em sala de aula 

contribui para formação de atitudes sociais como respeito mútuo, cooperação, relação 

social e interação, auxiliando na construção do conhecimento. Assim o processo de 

aprendizagem e letramento torna-se prazeroso, fácil e dinâmico. Os jogos, que por 

muito tempo fizeram parte da didática de grandes educadores do passado, hoje, 

surgem como necessidade absoluta e indispensável no processo educativo. Não será 

abordado o brincar por brincar e sim o brincar sob uma perspectiva pedagógica. O 

lúdico favorece a autoestima da criança e a interação de seus pares, propiciando 

situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. O 

lúdico enriquece o vocabulário, aumenta o raciocínio lógico e leva o adolescente a 

avançar em suas potencialidades. Os jogos precisam estar no planejamento do 

professor e ele deve motivar os estudantes na criação de novos jogos. As atividades 

lúdicas auxiliam no letramento, mas precisam chegar aos estudantes com 

planejamento e estratégias. O professor precisa estar atento às perguntas e soluções 

que os estudantes propõem e o momento da atividade lúdica é um espaço de grande 

aproveitamento para isso. Dessa forma, o professor visualiza melhor as estratégias e 

os progressos que cada estudante está fazendo. É necessário interagir com os 

estudantes, direcionando-os para a aprendizagem. Negociando com eles as regras e a 

familiarização do jogo. Entendendo isso, encontramos a importância de se trabalhar 

com gêneros textuais a fim de propiciar ao estudante o domínio de uso das linguagens 

verbais e não verbais pelo contato direto com textos de variados gêneros orais e 

escritos, bem como aprimorar, pelo contato com a diversidade textual, a capacidade de 

pensamento crítico. Para tanto, inicialmente, é traçado um panorama das concepções 

de letramento, como também a de gêneros textuais que subsidiam teoricamente este 

trabalho. É importante ressaltar que “ser letrado” significa, acima de tudo, ser 

funcionalmente alfabetizado, isto é, ser capaz de usar da escrita para a realização das 

tarefas cotidianas características da sociedade urbano-industrial. Em outras palavras, o 

letramento, deste ponto de vista, se resume ao fato de o modo de produção supor um 

uso de escrita que permita aos indivíduos operar com as instruções de trabalho e 

normas de conduta e de vida. Letramento é muito mais que simplesmente decifrar 
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códigos, ele é um estado, uma condição: o estado ou condição de quem interage com 

diferentes portadores de leitura e escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e de 

escrita, com as diferentes funções que a leitura e escrita desempenham na nossa vida. 

Enfim: letramento é o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e 

variadas práticas sociais de leitura e escrita. O ensino e a aprendizagem da leitura e da 

escrita devem fazer parte das atividades de todas as disciplinas. Portanto, cabe aos 

professores de todas os componentes curriculares o trabalho sistemático com tais 

habilidades. Sob essa perspectiva a equipe gestora, a supervisão e a coordenação 

pedagógica orienta os professores a trabalhar em parceria com outras disciplinas, o 

que possibilita enfatizar que, trabalhar com leitura e escrita não é uma prerrogativa 

apenas do professor de Português, mas é função primordial da escola fazer do 

estudante um sujeito leitor, tornando-o um cidadão com personalidade ética, 

promovendo e desenvolvendo o seu senso crítico e compartilhando com ele 

conhecimentos que transcendem a vida cotidiana. Os conteúdos se organizam em 

torno do Currículo da Educação Básica – da Secretaria de Educação do DF, pautados 

nas análises de diagnóstico dos estudantes e de suas necessidades.  

Os eixos transversais possibilitam o acesso do estudante aos diferentes 

referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a construção/ 

reconstrução de saberes específicos de cada ciclo/ etapa /modalidade da educação 

básica. Os temas transversais – eixo integrador proposto pela BNCC - fazem parte da 

Proposta Pedagógica do CEF 405 Sul e, são trabalhos no decorrer do ano letivo de 

forma interdisciplinar, abordando as diferentes temáticas: educação para a diversidade; 

cidadania e educação em e para os direitos humanos e educação para a 

sustentabilidade. 

No princípio teoria-prática, procura-se desenvolver um trabalho voltado para 

aulas mais práticas com metodologias mais atraentes, integradoras e dinâmicas, 

buscando-se conciliar a teoria com a prática de forma a atingir os objetivos de 

aprendizagem descritos no currículo. Para tanto, caminha para aplicar atividades que 

promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a 
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construção do conhecimento, permeadas por incentivos constantes ao raciocínio, 

problematização, questionamento, dúvida.  

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação 

de um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um tema 

em diferentes componentes curriculares ultrapassando a fragmentação do 

conhecimento e do pensamento. A contextualização dá sentido social e político a 

conceitos próprios dos conhecimentos e procediementos didático-pedagógicos. No 

CEF 405 Sul, a interdisciplinaridade é promovida por meio do trabalho com os eixos 

transversais e por projetos. Nas coordenações pedagógicas, as disciplinas conversam 

entre si para encontrar pontos comuns e fazer a aprendizagem mais significativa.  

Outros projetos que merecem destaque são os projetos interventivos. Eles 

servem para que os estudantes que não atingiram os objetivos de aprendizagem 

consigam revisitar os conteúdos, com metodologias diferenciadas, para que possam 

suprir as lacunas na construção de seus conhecimentos. Por outro lado, servem 

também para os alunos com potencialidades evidenciadas. Os projetos interventivos 

são aplicados por todos os componentes curriculares no decorrer do ano letivo e são 

desenvolvidos no espaço e tempo de aula. Portanto, organizar o trabalho pedagógico, 

incluindo estratégias bem planejadas para o uso qualificado dos espaços e tempos 

escolares, como é o caso do Projeto Interventivo e o reagrupamento, caracteriza-se 

como uma dimensão muito importante na organização escolar em ciclos. 

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos 

professores a partir da ressignificação do conteúdo. É preciso considerar o 

conhecimento prévio dos alunos e tornar possível a construção de novos saberes a 

partir da ressignificação dos saberes científicos e os do senso comum. Ao promover a 

articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos estudantes, o 

professor torna possível a construção de novos saberes. Partindo desde princípio, o 

CEF 405 Sul busca otimizar o processo de aprendizagem, através do diagnóstico inicial 

(feito por cada disciplina), tornando possível a flexibilidade curricular e a diversificação 

de formas de produção dos conhecimentos para atender as novas demandas que 

foram diagnosticadas a partir do conhecimento prévio do aluno. 
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12.1 MATRIZ CURRICULAR 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Educação Básica: Ensino Fundamental Anos finais – CEF 405 SUL 

Organização escolar em Ciclos para as aprendizagens 

Regime: Anual/ Ciclos Módulo: 40 horas Turno: Diurno 
 
 

CONSTITUIÇÃO DO 

CURRÍCULO 

 

 
COMPONENTE CURRICULAR 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ANO/3ºCICLO 

1º BLOCO 2º BLOCO 

6º 7º 8º 9º 

 

 
BASE 

NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa 5 5 5 5 

Matemática 5 5 5 5 

Geografia 3 3 3 3 

História 3 3 3 3 

Educação Física 3 3 3 3 

Ciências Naturais 4 4 4 4 

Arte 2 2 2 2 

Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 2 

 
PARTE 

DIVERSIFICADA 

PD I- Língua Portuguesa/Inglês 1 1 1 1 

PD II- Matemática 1 1 1 1 

PD III- Arte 1 1 1 1 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) 30 30 30 30 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) 25 25 25 25 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) 500 500 500 500 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) 1000 1000 1000 1000 

Observações: 

→ Os três primeiros módulos-aula, de cada turno, terão a duração de 50 minutos e os três últimos, de 45 minutos. 

→Intervalo: 15 minutos 

→ Os horários de início e término do turno matutino: 7h30 às 12h30. 

→Os horários de início e término do turno vespertino: 13h às 18h. 

PARTE DIVERSIFICADA 

PD I- Português / Inglês Quanto mais eu leio, mais eu aprendo... – 8º anos. 

Quem conta um conto, aumenta um ponto? – 9º anos 

Identy/Brasília: Turist Place/Nationalites and Sports – 6º e 7º anos 
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PD II- Matemática Matemática no dia a dia – 8ºD/9º A, B, C e D. 

Estimulando o raciocínio lógico – 8º A, B e C. 

Resgatando a tabuada/Geometria Lúdica e suas funcionalidades/Jogos 

matemáticos e sua versatilidade/Aprendendo a jogar Sudoku – 6º e 7º anos. 

PD III- Arte Projeto Livreto Zine na sala de aula – 8º e 9º anos 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – CONTEÚDOS/OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM 

6º ANO  

LINGUA PORTUGUESA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 Variação linguística. 

 Caracterização do campo jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura 

digital (notícia, reportagem, crônica, comentário, charge, 

meme). 

 Apreciação e réplica de textos de diferentes tipos 

gêneros. 

 Léxico/morfologia: Estrutura e formação das palavras; 

substantivo; adjetivo; locução adjetivos; artigos; 

pronomes; numeral; verbos; interjeição. 

 Leitura de textos jornalísticos com ênfase em temas 

relacionados à cidadania. 

 Estratégia de produção: planejamento de textos 

informativos, argumentativos e apreciativos 

(propaganda, artigo publicitário). 

 Fonortografia. 

Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a 

circunstâncias da situação comunicativa de que participam. 

 Compreender e interpretar textos orais escritos em diferentes 

situações de participação social. 

 Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros 

textuais. 

 Identificar registros formal e informal de acordo com as 

condições de produção/recepção de texto. 

 Reconhecer a parcialidade/imparcialidade em textos 

jornalísticos e tornar-se 

 consciente das escolhas feitas enquanto produtor de textos. 

 Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, 

compreendendo a centralidade da notícia. 

 Analisar, considerando o gênero textual e intenção 

comunicativa, a função e as flexões de substantivos e 

adjetivos e de verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e 
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 Concordância nominal e verbal. 

 Compreensão de gêneros narrativos, argumentativos e 

descritivos. 

 Estratégias de leitura: distinção de fato, opinião e 

identificação de teses argumentos. 

 Efeitos de sentido: conotação e denotação. 

 Frase, oração e período. 

 Morfossintaxe: Sujeito simples e composto. 

 Período simples e período composto. 

 Coesão e coerência. 

 Conceito de sintagma; sintagma nominal e verbal. 

 Sequências textuais. 

 Modalização. 

 Figuras de Linguagem. 

 Semântica (relações de sinonímia, antonímia, 

paronímia, homonímia). 

Imperativo: afirmativo e negativo. 

 Empregar, adequadamente, as regras de concordância 

nominal (relações entre os substantivos e seus 

determinantes) e as regras de concordância verbal (relações 

entre o verbo e o sujeito) 

 Identificar, em textos, períodos compostos por orações 

separadas por vírgula sem a utilização de conectivos, 

nomeando-os como períodos compostos por coordenação. 

 Identificar, em texto ou sequência textual, orações como 

unidades 

 constituídas em torno de um núcleo verbal e períodos como 

conjunto de orações conectadas. 

 Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos 

simples e compostos. 
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MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

Sistemas de numerações: Maia, Egípcio, Romano. 

 O sistema de numeração decimal. 

 Os números naturais. 

 Operações com números naturais: Adição, 

subtração, multiplicação e divisão. 

 Expressões numéricas. 

 Múltiplos e divisores. 

 Números primos e compostos. 

 Compreender a importância e o uso do sistema de 

numeração em nosso cotidiano. 

 Reconhecer os números naturais e o 

envolvimento das operações matemáticas. 

 Determinar o múltiplo e o divisor de um número natural. 

 Relacionar números primos entre si e números compostos. 

Figuras geométricas: 

 Ângulos 

 Retas paralelas e concorrentes 

 Polígonos 

 Triângulos 

 Quadriláteros 

 Figuras geométricas espaciais. 

Medidas de: 

 Massa / Tempo 

 Comprimento 

 Temperatura 

 

 Possibilitar o desenvolvimento da criatividade, da 

observação, e do senso crítico, durante a exposição do 

conteúdo. 
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Números racionais na forma de fração: 

 Fração equivalente e simplificação 

 Comparação de fração 

 Adição e subtração de fração 

Números racionais na forma decimal: 

 Números decimais 

 Operação com números decimais 

 Número decimal e porcentagem 

 

 Reconhecer que os números racionais positivos podem 

ser expressos nas formas fracionárias e decimal e 

estabelecer relações entre essas representações e 

localizar esses pontos na reta numérica. 

 Resolver e elaborar sentenças que envolvam o cálculo da 

fração de uma quantidade e cujo resultado seja um 

número natural. 

 Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito investigativo e a 

capacidade de produzir argumentos convincentes, 

recorrendo aos conhecimentos matemáticos. 

Estatística e probabilidade: 

 Tabelas 

 Gráfico de coluna e barras 

 Gráfico de segmentos e setores 

 Fluxograma 

 Pesquisa estatística 

 Probabilidade 

 

 Conhecer os diferentes tipos de gráfico e a importância 

das medidas no nosso cotidiano. 

 Identificar medidas, conhecer suas unidades, utilizar 

instrumentos, converter e calcular medidas que envolvam 

diferentes tipos de grandeza. 

 Elaborar, analisar e interpretar gráficos, resolver problemas 

que envolva as medidas e suas capacidades. 
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ARTE 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

1º BIMESTRE 

 Elementos da linguagem visual: cor, ponto, linha, 

plano, textura, figura, ritmo, volume, proporção, 

equilíbrio, simetria, bidimensionalidade e 

tridimensionalidade. 

 Modalidades da linguagem visual – desenho, pintura, 

escultura, gravura, fotografia etc. 

 Arte e artesanato no contexto da arte local, regional e 

nacional 

 Arte na Pré-história 

 A arte no Antigo Egito: características da arquitetura, 

pintura e escultura. 

 Identificar e utilizar, em produções artísticas, elementos 

básicos da linguagem visual. 

 Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos 

das artes visuais, contextualizando-os em 

estilos/movimentos artísticos, e utilizar as noções 

trabalhadas em produções artísticas. 

 Compreender a evolução do homem a partir da apreciação 

da arte rupestre brasileira e das demais manifestações 

artísticas ao longo da história. 

 Conhecer e identificar as características da arte egípcia na 

arquitetura, pintura e escultura. 

2º BIMESTRE 

 Características de culturas da antiguidade: 

Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. 

 Características da Arte Bizantina. 

 Principais características da Arte Medieval: Românica 

e Gótica. 

 Matrizes culturais brasileiras 

 Apreciar e entender as manifestações culturais de vários 

grupos étnico-raciais que compõem a nação brasileira em 

seu universo pluricultural. 

 Conhecer e identificar as características da arte Bizantina 

na arquitetura e pintura. 

 Conhecer e identificar as características da arte Românica e 

Gótica, arquitetura, vitrais, mosaicos escultura e pintura. 

 Identificar, conhecer e utilizar os elementos da linguagem 
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visual, a história da arte e os formadores da cultura 

brasileira, bem como reconhecer-se como sujeito de 

mudança de sua formação cultural. 

 Propiciar momentos de entretenimento, exposição, 

apreciação e fruição da produção artística; despertar 

reflexão coletiva e debate. 

3º BIMESTRE 

 Arte pré-colombiana – civilizações maia, asteca, inca, 

marajoara, Santarém e outras. 

 Diferenças e semelhanças das artes visuais em 

diferentes contextos históricos e sociais 

 A arte como linguagem universal 

 Tipos de desenho (observação, memorização, realista, 

abstrato, a mão livre, Mangá, Caricatura, HQ e 

Cartoon). 

 Conhecer e diferenciar a Arte pré-colombiana maia e asteca 

da Inca. 

 Conhecer e diferenciar a Arte pré-colombiana marajoara e 

Santarém 

 Conhecer e valorizar a cultura visual local e global; fomentar 

a pluralidade cultural no espaço escolar. 

 Analisar diferentes representações artísticas, como 

linguagem estética e comunicacional. 

 Propiciar momentos de entretenimento, exposição, 

apreciação e fruição da produção artística; despertar 

reflexão coletiva e debate. 

4º BIMESTRE 

 Estudo de manifestações e elementos culturais afro-

brasileiros e indígenas na cultura brasileira. 

 Elementos da linguagem teatral: figurino, iluminação, 

sonoplastia, cenário, maquiagem e adereços. 

 Identificar os elementos da linguagem teatral. 

 Apreciar e interpretar elementos cênicos em produções 

culturais. 

 Conhecer e utilizar técnicas de expressão corporal e 

expressividade vocal. 
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 Elementos teatrais presentes em obras de 

dramaturgos brasileiros representantes das correntes 

artísticas: Romantismo, Realismo, Naturalismo, entre 

outras. 

 Elementos formais da dança (movimento corporal, 

espaço e tempo 

 Desenvolver potencial criador, capacidade de leitura e 

releitura de elementos teatrais. 

 Conhecer os elementos da linguagem teatral. 

 Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, 

peso, fluência e espaço) como elementos que, combinados 

geram as ações corporais e o movimento dançado. 
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HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 História e Tempo; Fontes e Conhecimentos em 

História e Os Primeiros Povoadores da Terra. 

 Estes são os Três primeiros capítulos do livro, que 

compõem o material didático do 1º. Bimestre. 

 Compreender a questão do tempo; sincronias e diacronias; 

reflexão sobre o sentido das cronologias. 

 Conhecer as formas de reflexão da história e da produção 

do conhecimento histórico. 

 Caracterizar as origens da humanidade e seus 

deslocamentos e os processos de sedentarização. 

 Origem e evolução do ser humano; 

 Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais; 

 Estudos introdutórios gerais do continente africano; 

 Cosmologias africanas: Ancestralidade& religiosidade; 

 Cultura afro-brasileira. 

 Compreender e diferenciar os Povos da Antiguidade na 

África (egípcios), no Oriente Médio (Mesopotâmia) e nas 

Américas (Pré-colombianas). 

 Diferenciar os povos indígenas originários do atual território 

brasileiro seus hábitos culturais e sociais. 

 Entender o Ocidente Clássico: aspectos da cultura na 

Grécia Antiga. 

 História comparada das cosmologias; 

 Civilização egípcia; 

 Variedade de povos africanos, formas de organização 

sociopolítica de povos africanos antes da chegada de 

europeus: Império de Gana, Mali, Songai, reinos 

Ahanti, Abome e do Congo; 

 Os primeiros habitantes das Américas pré-história 

 Entender as noções de cidadania e política na Grécia e em 

Roma. Domínios e expansão das culturas grega e romana. 

 Examinar o significado do conceito de “Império” e as lógicas 

de conquista, conflito e negociação dessa forma de 

organização política. 

 Compreender as diferentes formas de organização política 

na África: reinos, impérios, cidades-Estados e sociedades 
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brasileira. linhageiras ou aldeias. 

 Perceber a Passagem do Mundo Antigo para o Mundo 

Medieval e a fragmentação do poder política na Idade 

Média. 

 Pré-história do Planalto Central; 

 Característica e legado cultural da antiguidade; 

 Mesopotâmicos, fenícios e persas; 

 Gregos; Romanos: crise do século III invasões 

bárbaras. 

 Conhecer o Mediterrâneo como espaço de interação 

entre as sociedades da Europa, da Africa e do Oriente 

Médio. 

 Examinar os senhores e servos no Mundo Antigo e no 

medieval. Escravidão e trabalho livre em diferentes 

temporalidades espaços (Roma, Europa medieval e 

África). Lógicas comerciais na Antiguidade romana e no 

Mundo medieval. 

 Compreender o papel da religião cristã dos mosteiros e 

da cultura na Idade Média. 
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CIÊNCIAS NATURAIS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

Matéria e energia: 

 Substâncias puras; misturas homogêneas e 

heterogêneas; 

 Separação de materiais; 

 Transformações físicas e químicas; 

 Materiais sintéticos. 

Vida e evolução: 

 Célula como unidade de vida; 

 Tipos celulares e organelas; 

 Níveis de organização; 

 Sistemas do corpo humano; 

 Interação entre os sistemas locomotores nervoso; 

 Propriedades da luz; microscópio; lentes corretivas. 

 Noções de ecologia  

Terra e Universo: 

 Estrutura da Terra; 

 Tipos de rochas; fósseis; 

 Formação e características do solo; 

 Camadas da atmosfera; 

 (EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações 

e/ou modelos (físicos ou digitais), que os organismos são 

um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de 

organização. 

 (EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na 

coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com 

base na análise de suas estruturas básicas e respectivas 

funções. 

 (EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e 

interpretação das imagens) na interação do organismo com 

o meio e, com base no funcionamento do olho humano, 

selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes 

defeitos divisão. 

 (EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a 

movimentação dos animais resultam da interação entre os 

sistemas muscular, ósseo e nervoso.  

 (EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema 

nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas. 

 (EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que 

estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à 
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atmosfera) e suas principais características.  

 (EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, 

relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares 

em diferentes períodos geológicos.  

 (EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que 

demonstrem a esfericidade da Terra. 

 (EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma 

vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes períodos do 

ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a 

Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos 

movimentos de rotação e translação da Terra e da 

inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de 

sua órbita em torno do Sol. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

1º Bimestre 

 Conhecimentos sobre o corpo: Noções básicas de 

Citologia, Histologia, Anatomia e Fisiologia; 

 Alimentação saudável e qualidade de vida: 

Importância de uma alimentação saudável e 

equilibrada; 

 Educação Física e a Saúde Mental: Atividades 

físicas como auxiliares à manutenção da saúde 

mental. 

 

2º Bimestre 

 Tipos de Esporte: individuais e coletivos; 

competitivos e cooperativos; de invasão, de marca, 

de precisão e técnico- combinatórios. Teoria e 

Prática; 

 Alongamento e aquecimento. Teoria e Prática; 

 Doping e antidoping: a ética no esporte. 

 

 

 Compreender de forma básica as características e o 

funcionamento do corpo humano: células, tecidos, órgãos, 

sistemas etc.; 

 Entender a importância de uma alimentação saudável para 

a saúde física e a qualidade de vida; 

 Entender a relação entre práticas físicas saudáveis e a 

saúde física e mental. 

 Conhecer a grande variedade de esportes: Teoria e Prática; 

 Entender a importância do alongamento e do aquecimento 

na previsão de lesões, para o relaxamento e para a 

qualidade de vida. Teoria e Prática; 

 Compreender, problematizar e questionar a questão do 

doping no esporte. 

 Compreender criticamente a dinâmica da cultura corporal 

no tempo e no espaço; 

 Entender e experienciar as ginásticas, seus tipos e 

possibilidades; 

 Entender e experienciar danças, jogos e brincadeiras 

diversas. 



 

 

155  

 

 

 

  

3º Bimestre 

 A cultura corporal do movimento: uma imersão na 

história das civilizações; 

 Ginásticas e suas modalidades: artística, rítmica, de 

trampolim etc. Teoria e Prática; 

 Danças, Jogos e Brincadeiras: Danças urbanas 

(Street Dance e Break) e jogos e brincadeiras do 

Brasil. Teoria e Prática. 

 

4º Bimestre 

 Práticas corporais de aventura urbana (Esportes 

radicais urbanos): Skate, Patins, Slackline, Parkour 

etc. Teoria e Prática Moderada; 

 Lutas do Brasil: Capoeira e Jiu-jitsu Brasileiro; 

 Educação Física e o Meio Ambiente. Práticas 

corporais de aventura na natureza: Surfe, 

Arvorismo, Trilhas, Escalada etc. 

 Compreender e vivenciar parcialmente os esportes radicais 

urbanos; 

 Conhecer com mais profundidade as lutas brasileiras; 

 Compreender e vivenciar parcialmente os esportes de 

aventura na natureza. 
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INGLÊS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Origem da Língua Inglesa. 

 A importância de estudar inglês/ Língua 

Universal. O inglês no nosso dia-a-dia; 

 Culturas relacionadas à língua estudada. 

Manifestações culturais e costumes referentes 

a lugares onde a língua estudada é falada e 

de outros povos. 

 Greetings; (convívio social); 

 Classroom Language; 

 The Alphabet, Word Spell; 

 Uso o dicionário; 

 Apresentar-se e apresentar outras pessoas; 

 Personal Information; 

 Falar sobre interesses pessoais; 

 Personal Pronouns; 

 Adjectives, substantivos. 

 Conhecer os Aspectos culturais, históricos e sociais 

relacionados a Língua  Inglesa; 

 Reconhecer o Inglês com língua global e universal e sua 

importância no nosso dia a dia; 

 Construir laços afetivos e convívio social demonstrando 

respeito e empatia na língua estudada; 

 Identificar e conhecer Aspectos da cultura de povos em 

que a língua estudada é falada; 

 Relacionar conteúdos linguísticos de LEM com a língua 

materna e identificar diferentes contextos de uso; 

 Compreender vocabulário e expressões frequentes; 

 Compreender o alfabeto e soletração de nomes; 

 Executar pequenos comandos do dia a dia e construir 

diálogos simples; 

 Compreender vocabulário e expressões frequentes 

em interações orais e do dia a dia. 

 Reconhecer e empregar corretamente classes de palavras. 

(Pronomes, adjetivos, substantivos. 
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 Colors/ cardinalnumbers; 

 Months of the year; 

 Holidays; 

 Days of the Week; 

 Calendar; 

 To be verb (Affirmative tense, negative tense); 

 Elaboração de frases e diálogos. 

 Identificar as cores e numerais cardinais na língua 

estudada; 

 Levantar informações sobre feriados nacionais, Aspectos 

culturais e costumes entre língua estudada e língua 

materna; 

 Criar calendário ilustrativo para fixar o conteúdo 

 Holidays, Months of the year and days of the Week; 

 Compreender pequenos comandos do dia a dia e construir 

diálogos simples. 

 Family; 

 Técnicas de leitura; 

 Adjectives /feeling/ emocioton; 

 Nouns/ preposition; 

 Demonstrative Pronouns. 

 Identificar membros da família; 

 Falar sobre famílias; 

 Descrever relações familiares por meio do uso do ‘s 

(genitivecase); 

 Empregar vocabulário relacionado a família. 

 Empregar vocabulário relativos profissões 

(occupations); 

 Possessive adjectives; 

 Países e nacionalidades (countries and 

nationalities); 

 Free times activities, (spots). 

 Reconhecer, e valorizar diferentes tipos de profissões; 

 Identificar Aspectos culturais, regionais e linguísticos entre 

países e nacionalidades; 

 Reconhecer a importância dos esportes e benefícios 

(saúde corpo e mente); 

 Esportes como meio de superação e integração. 
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GEOGRAFIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

1º Bimestre 

 Espaço geográfico. 

 Orientação no espaço geográfico. 

 Noções de cartografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Compreendera importância da Geografia e dos conceitos 

de: lugar, território, paisagem, região e espaço 

geográfico para a compreensão do mundo em que 

vivemos. 

 Desenvolver conceitos básicos da Geografia através 

da leitura e interpretação. 

 Perceber através da Geografia que as paisagens 

apresentam características diferentes e que o ser 

humano ao apropriar-se da natureza, produz e reproduz 

o espaço geográfico através do trabalho e de suas 

tecnologias. 

 Perceber como as pessoas se localizam nos lugares, 

conhecendo instrumentos e técnicas de localização e 

orientação. 

2º Bimestre 

 Noções de cartografia. 

 Fusos horários. 

 Representar o espaço geográfico. 

 Produzir o espaço geográfico. 

 

 Iniciar o aprendizado cartográfico desenvolvendo 

habilidades de localização e orientação a partir de 

elementos naturais/humanos e sistemas de referências 

especiais para a compreensão da dinâmica terrestre. 

 Reconhecer a importância dos mapas para os diferentes 

usos no cotidiano e para o estudo do espaço geográfico. 
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 Compreender o conceito e a importância da projeção 

cartográfica na produção dos mapas. 

 Compreender o conceito de escala geográfica e a sua 

importância. 

 Reconhecer as formas de representação do espaço, 

identificando as formas entre elas. 

3º Bimestre 

 Produzir o espaço Geográfico. 

 Campo X cidade. 

 Espaço Virtual. 

 Movimentos da Terra e efeitos. 

 Dinâmica do relevo, solo, clima vegetação e 

hidrografia. 

 Os elementos naturais do Brasil e as diferentes 

paisagens. 

 

 Compreender como os grupos humanos, em diferentes 

culturas e períodos da história, produzem e transformam 

o espaço geográfico por meio do trabalho com a 

aplicação de técnicas e tecnologias. 

 Conhecer e caracterizar os movimentos da Terra e suas 

estruturas. 

 Compreender a importância dos movimentos de rotação 

e translação nas condições atmosféricas do clima em 

escala global. 

 Relacionar as zonas térmicas á ocorrência dos 

principais tipos de clima do mundo. 

 Compreender as dinâmicas relevo, solo, clima, vegetação 

e hidrografia. 

 Identificar as formações vegetais existentes no planeta, 

fazendo uma relação com os lugares e os seus 

respectivos clima. 
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 Sensibilizar o aluno para a importância da água no seu 

dia a dia. 

4º Bimestre 

 Impactos ambientais. 

 Impactos ambientais decorrentes da 

agropecuária e industrialização. 

 Recursos naturais no Brasil e no mundo e dinâmica 

climática. 

 Desafios do desenvolvimento e da preservação 

ambiental. 

 Urbanização e setores da economia. 

 Conservar a importância dos solos para o 

desenvolvimento das atividades humanas e para o 

equilíbrio ambiental. 

 Problematizar alterações nas dinâmicas naturais 

produzidas pelas sociedades para fins econômicos, 

sociais, culturais e seus impactos ambientais na 

transformação das paisagens 

 Analisar as interações das sociedades com a natureza a partir 

do trabalho e do surgimento das cidades. 
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7º ANO 

LINGUA PORTUGUESA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

Leitura 

 Apreciação e réplica de textos de diferentes tipos e 

gêneros 

 Textos jornalísticos, com ênfase em questões de 

gênero: podcast, notícias de portais online e 

Youtube. 

 

Produção de textos 

 Escrita criativa 

 Reportagem em áudio 

Língua 

 Elementos da comunicação 

 Classes de palavras 

- Verbos 

- Substantivos 

- Adjetivos 

- Advérbios 

- Pronomes 

 Conhecer os diferentes tipos textuais; 

 Diferenciar tipos textuais (intencionalidades discursivas) de 

gêneros textuais (formas do discurso); 

 Diferenciar fato de opinião; 

 Caracterização do campo jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, Mídias e práticas da cultura digital. 

 Exercitar a escrita artística, com objetivo de expressão 

pessoal e com objetivo de expressão estética; 

 Reportar   um   acontecimento   de maneira impessoal 

e reconhecer a pessoalidade em textos jornalísticos. 

 Identificar em uma sentença a importância do uso de 

diferentes classes de palavras para a construção de sentido 

em um texto. Conhecer o sistema pronominal da língua 

portuguesa falada no Brasil.  

 Reconhecer os pronomes como elementos de coesão textual. 
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Leitura 

 Apreciação e réplica de textos de 

diferentes tipos e gêneros. 

 Narrativas policiais: canção, conto e cinema. 

 Compreender a organização temporal no texto narrativo; 

 Conhecer a estrutura do gênero conto; 

 Observar Aspectos de literatura comparada entre textos 

literários e cinematográficos; 

Produções de textos 

 Escrita criativa 

 Entrevista oral 

 

Gramática 

 Morfossintaxe 

 Termos da oração 

 Pontuação 

 Exercitar a escrita artística, com objetivo de expressão 

pessoal e com objetivo de expressão estética; 

 Planejamento e produção de entrevistas orais; 

 Diferenciar em uma oração quais são os seus termos 

essenciais, integrais e acessórios; 

 Conhecer as regras no uso de vírgulas, pontos finais e três 

pontos. 

 Identificar os efeitos de sentido oriundos do uso das 

pontuações. 

 Identificar os termos de uma oração: sujeito, verbo, objetos 

e adjuntos; Elementos rotacionais da escrita. 
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MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

Múltiplos, divisores, potências e raízes 

 Múltiplos e divisores 

 Potências e raízes 

 Radiciação 

 

Números inteiros 

 Os números negativos 

 Os números inteiros e as retas numéricas 

 Comparação de números inteiros 

 Operações com números inteiros 

 Resolver e elaborar problemas envolvendo múltiplos e 

divisores de um número natural, reconhecer e utilizar 

estratégias para determinar esses números. 

 Estudar os números inteiros e negativos dentro da reta 

numérica, saber resolver operações com os mesmos e 

também fazer essa comparação. 

 Comparar e ordenar esses números incluindo o histórico 

e associando-os dentro da reta numérica. 

 Identificar situações do cotidiano que envolvam múltiplos, 

divisores, números inteiros e negativos, resolver e 

elaborar problemas. 

 Figuras geométricas planas: 

 Ângulos 

 Polígonos 

 O círculo e a circunferência 

 

Os números racionais: 

 Números racionais na forma de fração 

 Números racionais na forma decimal 

 Comparar e ordenar as figuras geométricas planas e os 

números racionais, em diferentes contextos e associá-los 

a pontos e usos dentro do nosso cotidiano. 

 Conceituar e definir o conjunto dos números racionais, 

reconhecê-los e representá-los nas formas de fração e 

decimal por meio de atividades 

 Diferenciar as figuras geométricas planos através de 

atividades que envolvam essas imagens. 
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Expressões algébricas e equações: 

 Expressões algébricas 

 Sequências 

 Equações do 1º grau co uma incógnita 

 

Proporcionalidade e simetria: 

 Proporcionalidade 

 Razão/proporção 

 Relação entre grandezas 

 Simetria 

 

 Descrever por meio da linguagem algébrica uma 

expressão geral para representar uma sequência 

decrescente, 

 Resolver e elaborar equações, proporcionalidade, e 

simetria por meio de estratégias diversas, com bases em 

conhecimentos anteriores. 

 Identificar diferentes situações em que utilizamos 

proporção e expressões algébricas. 

 Identificar termos, calcular, usar as operações 

adequadamente. 

 Desenvolver e interpretar a simetria. 
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CIENCIAS NATURAIS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

Matéria e energia: 

 

 Substâncias puras; misturas 

homogéneas e heterogêneas; 

 Separação de materiais; 

 Transformações físicas e químicas; 

 Materiais sintéticos. 

 

Vida e evolução: 

 

 Célula como unidade de vida; 

 Tipos celulares e organelas; 

 Níveis de organização; 

 Sistemas do corpo humano; 

 Interação entre os sistemas locomotores nervoso; 

 Propriedades da luz; microscópio; lentes corretivas. 

 Noções de ecologia. 

 

 

 (EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea 

a mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água e 

óleo, água e areia etc.). (EF06CI02) Identificar evidências 

de transformações químicas a partir do resultado de 

misturas de materiais que originam produtos diferentes 

dos que foram misturados (mistura de ingredientes para 

fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de 

sódio etc.). 

 (EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a 

separação de diferentes sistemas heterogéneos partir da 

identificação de processos de separação de materiais 

(como a produção de sal de cozinha, a destilação de 

petróleo, entre outros). 

 (EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e 

outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando 

impactos socioambientais. 

 (EF06CI05) Explicar a organização básica das células e 

seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres 

vivos. 
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Terra e Universo: 

 

 Estrutura da Terra; 

 Tipos de rochas; fósseis; 

 Formação e características do solo; 

 Camadas da atmosfera; 

 Movimentos da Terra. 

 (EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações 

e/ou modelos (físicos ou digitais), que os organismos são 

um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis 

de organização. 

 (EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na 

coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, 

com base na análise de suas estruturas básicas e 

respectivas funções. 

(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e 

interpretação das imagens) na interação do organismo 

com o meio e, com base no funcionamento do olho 

humano, selecionar lentes adequadas para a correção 

de diferentes defeitos da visão. 

 (EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a 

movimentação dos animais resultam da interação entre 

os sistemas muscular, ósseo e nervoso.  

 (EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema 

nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas. 

 (EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que 

estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à 

atmosfera) e suas principais características. 

 (EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, 
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relacionando a formação de fósseis a rochas 

sedimentares em diferentes períodos geológicos. 

 (EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que 

demonstrem a esfericidade da Terra. 

 (EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma 

vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes períodos do 

ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a 

Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos 

movimentos de rotação e translação da Terra e da 

inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de 

sua órbita em torno do Sol. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

1º Bimestre 

 Conhecimentos sobre o corpo: Noções básicas de 

Citologia, Histologia, Anatomia e Fisiologia; 

 Alimentação saudável e qualidade de vida: 

Importância de uma alimentação saudável e 

equilibrada; 

 Educação Física e a Saúde Mental: Atividades 

físicas como auxiliares à manutenção da saúde 

mental. 

 

2º Bimestre 

 Tipos de Esportes: individuais e coletivos; 

competitivos e cooperativos; de invasão, de 

marca, de precisão e técnico- combinatórios. 

Teoria e Prática; 

 Alongamento e aquecimento. Teoria e Prática; 

 Doping e antidoping: a ética nos esportes. 

 

 

 

 Compreender de forma básica as características e o 

funcionamento do corpo humano: células, tecidos, 

órgãos, sistemas etc.; 

 Entender a importância de uma alimentação saudável 

para a saúde física e a qualidade de vida; 

 Entender a relação entre práticas físicas saudáveis 

e a saúde física e mental. 

 

 

 

 Conhecer a grande variedade de esportes: Teoria e 

Prática; 

 Entender a importância do alongamento e do 

aquecimento na previsão de lesões, para o relaxamento e 

para a qualidade de vida. Teoria e Prática; 

 Compreender, problematizar e questionar a questão do 

doping no esportes. 
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3º Bimestre 

 A cultura corporal do movimento: uma imersão na 

história das civilizações; 

 Ginásticas e suas modalidades: artística, 

rítmica, de trampolim etc. Teoria e Prática; 

Danças, Jogos e Brincadeiras: Danças 

urbanas (Street Dance e Break) e jogos e 

brincadeiras do Brasil. Teoria e Prática. 

 

 

 

 Compreender criticamente a dinâmica da cultura 

corporal no tempo e no espaço; 

 Entender e experienciar as ginásticas, seus tipos e 

possibilidades; entender e experienciar danças, jogos e 

brincadeiras diversas. 

4º Bimestre 

 Práticas corporais de aventura urbana (Esportes 

radicais urbanos): Skate, Patins, Slackline, 

Parkour etc. Teoria e Prática Moderada; 

 Lutas do Brasil: Capoeira e Jiu-jitsu Brasileiro; 

 Educação Física e o Meio Ambiente. Práticas 

corporais de aventura na natureza: Surfe, 

Arvorismo, Trilhas, Escalada etc. 

 Compreender e vivenciar parcialmente os esportes radicais 

urbanos; 

 Conhecer com mais profundidade as lutas brasileiras; 

 Compreender e vivenciar parcialmente os esportes de 

aventura na natureza. 



 

170  

HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 

 História e Tempo;  

 Fontes e Conhecimentos em História   

 Os Primeiros Povoadores da Terra. 

 

 

 Compreender a questão do tempo; sincronias e diacronias; 

reflexão sobre o sentido das cronologias. 

 Conhecer as formas de reflexão da história e 

da produção do conhecimento histórico. 

 Caraterizar as origens da humanidade e seus 

deslocamentos e os processos de sedentarização. 

 Civilização pré-colombianas: Astecas, 

Maias, Incas e Tupi; 

 Colonização das Américas Espanholas, 

Inglesas e Francesas; 

 Colonização do Brasil; 

 Degradação Ambiental na Economia 

colonial do Brasil. 

 Entender as lógicas mercantis e o domínio europeu 

sobre os mares e o Contraponto Oriental. 

 Examinar as lógicas internas das sociedades 

africanas; as formas de organização das sociedades 

ameríndias; a escravidão moderna o tráfico de 

escravos; a emergência do capitalismo. 
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 Matrizes culturais indígenas e africanos; diversidade 

de povos indígenas no Brasil; luta pela terra; comércio 

de escravizados vindos da África; vários grupos de 

africanos trazidos para o Brasil; influência negra e 

indígena; resistência indígena e africana à 

escravidão. 

 Introdução à tecnologia africana, agricultura e mineração. 

 Formação das monarquias nacionais; 

 Renascimento artístico &cultural; 

 Reforma & Contrarreforma Protestante; 

 Expansão comercial e marítima europeia a partir do 

Séc. XV. 

 

 Compreender a formação e o funcionamento das 

monarquias europeias: a lógica da centralização política e 

a estruturação na Europa. 

 Entender a conquista da América e as formas de 

organização política dos indígenas europeus: conflitos 

dominação e conciliação. 

 Explicar a estrutura dos vice-reinos nas Américas: 

resistências indígenas e expansão na América 

portuguesa. 

 Examinar e compreender o Humanismo: nova visão de 

ser humano e de Mundo; o Renascimento artístico & 

culturais; a Reforma religiosa: a cristandade 

fragmentada; descobertas científicas expansão marítima. 
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ARTE 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 

1º Bimestre 

 As linguagens da Arte, Elementos da Linguagem 

visual. 

 Patrimônio – definição, termos que envolvem o 

conceito e classificação segundo o IPHAN. 

 Influência da Igreja Católica em produções artísticas 

na Idade Média. 

 A arte do Renascimento: características da 

arquitetura, pintura e escultura. 

 Arte da Contrarreforma: Barroco e suas 

características na pintura, arquitetura e escultura. 

 

2º Bimestre 

 Barroco como o primeiro estilo artístico 

brasileiro, diferenças regionais e a contribuição 

do negro em seu desenvolvimento. 

 Rococó – Origens e características gerais. 

 Neoclassicismo em manifestações artísticas  

 

 Identificar e utilizar, em produções artísticas, elementos 

básicos da linguagem visual. 

 Desenvolver a capacidade de leitura e análise de 

elementos das artes visuais, contextualizando-os em 

estilos/movimentos artísticos. 

 Apreciar as manifestações artísticas ao longo da história 

e suas influências e contribuições como instrumento de 

transformação social. 

 Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio cultural 

brasileiro e de outros povos. 

 Conhecer, valorizar, respeitar espaços reservados à arte, 

reconhecer sua importância para a construção e 

preservação de bens 

 Conhecer as características da Arte medieval. 

 Conhecer as características da Arte Renascentista. 

 Conhecer as características do Barroco europeu e 

brasileiro na arquitetura,  pintura e escultura. 
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no Ocidente 

 Estilo Neoclássico introduzido no Brasil pela 

Missão Artística Francesa e seus principais 

artistas. 

 Surgimento da Escola Imperial de Belas Artes. 

 

3º Bimestre 

 Academicismo brasileiro - artistas brasileiros 

oriundos da Academia Nacional de Belas Artes. 

 Romantismo em movimentos da arte no ocidente 

e suas características. 

 Influência do Romantismo em manifestações 

artísticas  brasileiras. 

 Realismo e suas características na arte do ocidente. 

 Influência do Realismo em manifestações 

artísticas  brasileiras. 

 

4º Bimestre 

 Impressionismo na arte do ocidente, suas 

características e seus principais artistas. 

 Expressionismo, suas características na arte do 

ocidente e  seus principais artistas. 

 Conhecer e identificar as características da arte 

barroca europeia na arquitetura, pintura e escultura. 

 Conhecer e identificar as características da arte 

barroca do Brasil na arquitetura, pintura e escultura. 

 Reconhecer a origem e as diferenças regionais  

do movimento Barroco. 

 Reconhecer a importância do Barroco para a 

construção e preservação de bens materiais e 

imateriais. 

 Conhecer e identificar as características do Rococó na 

arquitetura, pintura e escultura. 

 Conhecer e identificar as características do estilo 

Neoclássico na arquitetura, pintura e escultura. 

 Conhecer os pintores da Missão Artística Francesa e o 

surgimento da Escola Imperial de Belas Artes 

 

 Conhecer e identificar as características do Realismo na 

arquitetura e pintura. 

 Conhecer a estética do Romantismo na arquitetura e pintura. 

 Conhecer os principais artistas do Realismo. 

 Conhecer os principais artistas do Romantismo. 
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 Influência do Impressionismo e do 

expressionismo em manifestações artísticas 

brasileiras. 

 Cubismo suas características na arte do ocidente e 

seus principais artistas. 

 Conhecer e identificar as características do 

Impressionismo na pintura e na escultura. 

 Conhecer a estética do Expressionismo na pintura. 

 Conhecer os principais artistas do Impressionismo. 

 Conhecer os principais artistas do Expressionismo. 

 Conhecer as principais características do Cubismo e 

seus principais 
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INGLÊS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

        

      English Universal Language; 

 Culturas relacionadas à língua estudada. 

 Manifestações culturais e costumes referentes a 

lugares onde a língua estudada é falada e de outros 

povos; 

 Review Greetings; (convívio social); 

 Apresentar-se e apresentar outras pessoas; 

 Personal Information; 

 I`m citizen of the world; 

 WH- Words; 

 Review Pronouns/adjetives/verbs. 

 Identificar a presença da língua Inglesa na sociedade 

brasileira/comunidade, (palavras, expressões, suportes e 

esferas de circulação e consumo) e seu significado. 

 Conhecer os Aspectos culturais, históricos e sociais 

relacionados a Língua Inglesa; 

 Reconhecer e utilizar as palavras interrogativas; 

 Identificar e conhecer Aspectos da cultura de povos em 

que a língua estudada e falada; 

 Revisar as classes de palavras; 

 Identificar verbos e empregar o imperativo; 

 Reconhecer e empregar tempos verbais; 

 Produzir texto sobre rotina e cotidiano; 

 Reconhece-se como cidadão do mundo, identificar e 

respeitar local e culturas distintas; 

 



 

176  

 

 Imperative mood - forms: negative and affirmative; 

 Instruções/direções: (compreender 

instruções e comandos); 

 Receita culinária; 

 Physical descriptions/ To have; 

 Verb to be - Past tense; 

 Linha do tempo/ timelines; 

 Advérbios de tempo. 

 

 Empregar modo imperativo nas diferentes formas; 

 Compreender direções e localizações; 

 Trabalhar com texto injuntivos instrucionais; 

 Descrever pessoas/ características físicas, respeitosas 

diferenças; 

 Empregar e reconhecer tempos e modos verbais. 

 

 Present Continuous; 

 Adverbs; 

 Past continuos; 

 Text comprehension 

 Simple past; 

 Diário de viagens; countries, nationalities; 

 Sport around the world; 

 Free times activities, (sports). 

 

 

 Empregar e reconhecer tempos e modos verbais; 

 Identificar Aspectos culturais, regionais linguísticos entre 

países e nacionalidades; 

 Reconhecer a importância dos esportes e benefícios (saúde 

corpo e mente); 

 Esportes como meio de superação e integração. 
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GEOGRAFIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

1 º. Bimestre 

 

 Cartografia: continentes, oceanos e mares. 

 Conceitos 

 Importância 

 Características gerais 

 Teorias 

 

 Território brasileiro. 

 Expansão e Integração do Território Brasileiro. 

 Mapas temáticos, gráficos e histogramas. 

 

2 º. Bimestre 

 

 Dinâmica da População. 

 População diversidade e desigualdade 

 

 

 

 Compreender as transformações ocorridas na superfície 

terrestre no decorrer da história geológica da Terra. 

 Identificar a dinâmica natural responsável pela 

configuração atual dos continentes e oceanos. 

 Verificar as teorias que comprovam a movimentação dos 

continentes e oceanos na superfície da Terra. 

 Localizar e identificar o Brasil no mundo, identificando as 

dinâmicas espaciais das sociedades, da natureza e as 

suas relações. 

 Compreender a organização do espaço territorial como 

resultado do processo de ocupação e povoamento. 

 Lendo e interpretando mapas temáticos, gráficos e 

histogramas. 

 

 Conhecer os diversos Aspectos da população brasileira 

para compreender o espaço geográfico que produzimos e 

como esse espaço pode ser melhor para todos. 

 Compreender que a distribuição da população brasileira 

no território está associada a fatores históricos e 
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3º Bimestre 

 Dinâmicas da Natureza no Brasil. 

 Relevo, águas, climas, vegetação no Brasil. 

 Devastação da biodiversidade. 

 Unidades de conservação no Brasil. 

 Campo: Produção, Terra e Trabalho. 

 

econômicos. 

 Analisar a distribuição territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, 

africana, europeia e asiática). Assim como os Aspectos 

de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 

 Realizar leitura de imagens para obter informações do 

espaço geográfico. 

 Compreender a formação do povo brasileiro. 

 Reconhecer, identificar e valorizar os elementos das 

várias culturas que formam o povo brasileiro para 

entender a própria identidade. 

 Compreender o processo migratório da população 

brasileira. 

 Reconhecer a necessidade de combater o racismo. 

 

 Entender que o Brasil apresenta paisagens muito variadas, 

que resultam da interação entre os elementos naturais: 

relevo, clima, hidrografia, vegetação e da ação humana. 

 Conhecer algumas das características e dinâmicas dos 

elementos naturais e como eles estão distribuídos pelo 

território. 
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4º Bimestre 

 Conflitos socioambientais no campo e nas cidades. 

 Dinâmica da natureza no Brasil. 

 Unidades de Conservação no Brasil. 

 Identificar os diferentes Aspectos sobre as unidades de 

conservação e a importância delas para a proteção da 

biodiversidade e do patrimônio natural do Brasil. 

 Identificar as Unidades de Conservação do DF e outras 

Unidades de Conservação no DF e outras regiões do Brasil 

e a organização do SNUC em  âmbito nacional. 

 Reconhecer a diversidade do campo brasileiro, no qual se 

refere aos tipos de produção, tamanhos da propriedade 

rural, atividades econômicas, gêneros produzidos, formas 

de produzir e de se relacionar com a terra. 

 Conhecer os Aspectos da modernização do campo 

brasileiro, reconhecendo os Aspectos positivos e negativos. 

 Compreender o papel dos movimentos sociais pela terra, 

reconhecendo a importância e a legitimidade de tais 

movimentos. 

 Identificar os conflitos socioambientais no campo e na 

cidade. 

 

 Reconhecer as principais características de pequenas, 

médias e grandes cidades brasileiras para entender como 

elas se relacionam. 

 Identificar Aspectos associados ao crescimento das 
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cidades, como a ampliação de atividades econômicas, 

oportunidades de trabalho e de lazer, além das questões 

voltadas aos problemas socioambientais, de circulação e 

de moradia. 

 Conhecer os Aspectos territoriais, econômicos sociais e 

ambientais das macrorregiões brasileiras. 

 Conhecer e comparar alguns indicadores sociais das 

macrorregiões brasileiras. 
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8º ANO 

LINGUA PORTUGUESA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

1º Bimestre 

 Produção de gêneros de relato e procedimentais 

 Entrevistas 

 Vídeos 

 Relatório/ficha de controle 

 Textos expositivos e argumentativos: resumos, 

resenhas de mídia, fichamentos. 

 Identificação de características e produção de 

charges, anedotas. 

 Crônicas midiáticas. 

 

 Ampliar o repertório de leitura e produção de diversos 

gêneros. 

 

 Elaboração de textos críticos com relação às fake 

news. 

 Caracterização do campo jornalístico e relação 

entre os gêneros em circulação, Mídias e práticas 

da cultura digital (gameplay, detonado, podcasts) 

Estratégias de leitura: apreender os sentidos globais 

do texto. 

 

 Identificar e comparar os vários editoriais de jornais 

impressos e digitais e de sites noticiosos, de forma a refletir 

sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as 

escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar, o 

destaque/enfoque dado e a fidedignidade da informação 

(fotorreportagem, foto-denúncia, editorial ETC.). 
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 Estrutura e formação de palavras. 

 

 Analisar processos de formação de palavras por 

composição (aglutinação e justaposição), apropriando-se 

de regras básicas de uso do hífen em palavras compostas. 

2º Bimestre 

 Estrutura morfossintática do português: termos ligados 

a nomes e verbos. 

 Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de 

sentido de sujeitos, complementos, modificadores do verbo 

(adjuntos adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), 

usando-os para enriquecer seus próprios textos. 

 Estratégias de leitura: apreender os sentidos globais 

do texto. 

 Caracterização do campo jornalístico e relação 

entre os gêneros em circulação, Mídias e práticas 

da cultura digital. 

 Estratégias de produção: planejamento de textos 

informativos, argumentativos e apreciativos. 

 Identificar e comparar os vários editoriais de jornais impressos 

e digitais e de sites noticiosos, de forma a refletir sobre os 

tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas 

sobre o que noticiar e o que não noticiar, o destaque/enfoque 

dado e a fidedignidade da informação (fotorreportagem, foto-

denúncia, editorial ETC.). 

 Acentuação na língua portuguesa.  Revisar o uso de recursos fonológicos em textos escritos e 

orais. 
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3º Bimestre 

 

 Coesão textual – processos fórmicos. 

 

 Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o 

antecedente de um pronome relativo ou o referente comum 

de uma cadeia de substituições lexicais. 

 Modalização.  Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de 

estratégias de modalização e argumentatividade (sinais de 

pontuação, adjetivos, substantivos, expressões 

de grau, verbos e perífrases verbais, advérbios, etc.). 

 Estratégias e procedimentos de leitura, 

planejamento e produção em textos 

reivindicatórios e/ou propositivos. 

 Reconhecer a relevância dos Eixos Transversais do 

Currículo na aquisição de saberes e relação conteúdo e 

forma com vistas à prática cidadã. 

4º Bimestre 

 Elementos estruturais relevantes para 

construção do texto escrito. 

 Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais: ortografia, regências e concordâncias nominal e 

verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc. 

 Conjunções coordenadas e outros articuladores textuais  Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de 

coesão sequencial: conjunções e articuladores textuais. 

 Período composto por coordenação e subordinação  Identificar, em textos lidos ou de produção própria, 

agrupamento de orações em períodos, diferenciando 

coordenação de subordinação. 
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MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Números Racionais; 

 Notação científica; 

 Potência e radiciação; 

 Dízimas periódicas e fração geratriz; 

 Números Reais; 

 Ângulos e polígonos. 

 Analisar e distinguir os conjuntos numéricos; 

 Solucionar cálculos com potências de expoentes inteiros, e 

relacionar potências e radicais; 

 Reconhecer, representar e efetuar operações com os 

números Reais, na sua forma de fração e decimal; 

 Relacionar as dízimas periódicas e encontrar sua fração 

geratriz; 

 Definir os tipos de ângulos; mediatriz, bissetriz e polígonos 

regulares. 

 Expressões algébricas; 

 Monómios; 

 Polinômio; 

 Equação do 1º Grau; 

 Estatística Básica. 

 Produtos Notáveis; 

 Fatoração; 

 Elaborar e resolver situações que envolvam cálculo de valor 

numérico em uma expressão algébrica; 

 Reconhecer um monómio e um polinômio; 

 Efetuar cálculos com monómios e polinômios; 

 Reconhecer e simplificar expressões com o auxílio das 

propriedades das potências; 

 Reconhecer e calcular a solução real das equações do primeiro 

grau; 

 Calcular medidas de tendência central de uma pesquisa 

estatística. 
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 Figuras planas e suas áreas; 

 Estudo do Círculo. 

 

 Reconhecer e calcular os produtos notáveis; 

 Fatorar polinômios por vários métodos; 

 Analisar formas geométricas e efetuar cálculos de áreas planas; 

 Geometria Espacial; 

 Triângulos; 

 Grandezas, razão e proporção; 

 Sistemas de equações e sua apresentação no plano 

orientado. 

 

 Analisar as propriedades das circunferências e efetuar cálculo 

de área e perímetro. 

  Reconhecer formas sólidas/espacial e calcular sua área e 

volume; 

 Reconhecer os tipos de triângulos e suas propriedades; 

 Reconhecer uma relação entre grandezas diretamente 

proporcionais e inversamente proporcionais; 

 Calcular sistemas pelos métodos de adição e substituição; 

 Construção do plano cartesiano e demonstrar no gráfico a 

intersecção entre duas retas. 
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CIENCIAS NATURAIS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

Matéria e Energia 

 Fontes e tipos de energia 

 Energia renovável e não renovável 

 Componentes do circuito elétrico 

 Tipos de circuitos elétricos 

 Transformações da energia elétrica em outros tipos 

de energia 

 Consumo de energia elétrica 

 Eficiência energética de aparelhos 

 Consumo responsável da energia elétrica. 

 Usinas de geração de energia elétrica 

 Impactos socioambientais da produção de energia 

elétrica 

 Transmissão e uso responsável da energia elétrica. 

 

Vida e Evolução 

 Estruturas reprodutivas das plantas 

 Polinizadores 

 Estratégias de reprodução das plantas 

Matéria e Energia 

 Reconhecer as diferentes fontes e tipos de energia 

utilizadas nas residências e cidades. 

 Classificar as fontes de energia em renováveis e não 

renováveis. 

 Propor e implementar medidas que possibilitem a 

substituição do uso de energias não renováveis por 

renováveis. 

 Identificar e descrever as funcionalidades dos 

componentes que fazem parte do circuito e dos aparelhos 

elétricos de uma residência como, fios, interruptores, 

lâmpadas, LEDs, disjuntores, pilhas, baterias etc. 

 Organizar, de diferentes maneiras lógicas, os 

componentes do circuito elétrico de modo a possibilitar 

seu funcionamento. 

 Montar circuitos que possibilitem simular uma instalação 

elétrica residencial. 

 Identificar os tipos de transformação de energia que 

ocorrem em aparelhos elétricos residenciais como 

chuveiro, ferro, TV e liquidificador. 



  
 

187  

 Reprodução das plantas e seleção natural 

 Estratégias de reprodução dos animais 

 Comportamento sexual dos animais 

 Períodos reprodutivos dos animais 

 Competição Intra espécie e reprodução 

 Seleção natural e reprodução dos animais 

 Sistema reprodutor masculino, feminino e intersexo 

 Puberdade Hormônios do sistema reprodutor 

 Maturação do sistema reprodutor puberdade 

 Transformações físicas e psíquicas promovidas 

pelos hormônios sexuais 

 Métodos contracetivos 

 Cuidados com o corpo: relações sexuais 

 Gravidez na adolescência 

 Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e 

gravidez 

 Estatuto da criança e do adolescente: os artigos 3º, 

4º, 8º, 13, 15, 16, 17 e 18. 

 IST: sintomas, agentes causadores, modos de 

transmissão e prevenção 

 Agentes de saúde, orientação médica e 

 Classificar os equipamentos elétricos de uso cotidiano de 

acordo com as transformações de energia que ocorrem em 

seu funcionamento (da energia elétrica para térmica, 

luminosa, sonora, mecânica etc.). 

 Discutir as características dos aparelhos que apresentam 

maior consumo de energia e apontar soluções para o uso 

racional. 

 Identificar as potências de diversos aparelhos elétricos 

residenciais. 

 Relacionar a potência do aparelho ao consumo de energia. 

 Estimar o tempo médio de uso mensal de aparelhos 

elétricos. 

 Calcular o consumo de energia elétrica relacionando 

potência e tempo médio de uso para cada 

eletrodoméstico. 

 Avaliar o impacto de cada equipamento no consumo 

mensal e no valor da conta de energia elétrica. 

 Avaliar as informações existentes nas etiquetas de 

indicação de eficiência energéticas dos aparelhos 

residenciais. 

 Reconhecer os equipamentos que apresentam mais 

eficiência energética e menor consumo de energia. 
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conhecimento no combate e prevenção de 

Infecções sexualmente transmissíveis. 

 

Terra e Universo 

 Fases da Lua e eclipses 

 Características do movimento de rotação e 

translação da Terra 

 Estações do ano 

 Climas regionais 

 Correntes oceânicas 

 Correntes atmosféricas 

 Previsão do tempo 

 Variáveis envolvidas na previsão do tempo: a 

Temperatura; a Pressão; a Umidade. 

 Alterações climáticas. 

 Equilíbrio ambiental. 

 Propor ações coletivas sustentáveis que considerem o uso 

de aparelhos mais eficientes e promovam mudanças de 

hábitos de consumo responsável da energia elétrica. 

 Discutir como a energia elétrica chega e é usada na escola, 

residência e cidade. 

 Compreender os princípios básicos de funcionamento das 

usinas de geração de energia elétrica – hidroelétrica, 

termoelétrica, nuclear, eólica e solar –, discutindo suas 

semelhanças e diferenças. 

 Discutir e avaliar as vantagens e desvantagens das usinas 

de energia considerando custos e impactos 

socioambientais de geração e transmissão. 

 

Vida e Evolução 

 Identificar as estruturas reprodutivas das plantas, 

relacionando-as às estratégias de reprodução e indicando, 

quando for o caso, a atuação dos polinizadores no 

processo. 

 Identificar adaptações reprodutivas das plantas, 

associando-as à seleção natural. 

 Discorrer sobre a interação dos fatores ambientais e   da 

competição intra- e interespécies no desenvolvimento de 
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estratégias e estruturas reprodutivas nas plantas. 

 Conhecer as principais estratégias reprodutivas dos animais. 

 Associar a variedade de estratégias reprodutivas nos 

animais ao processo de seleção natural. 

 Identificar fatores ambientais e biológicos que influenciam a 

modificação das espécies em termos de estrutura-se 

estratégias reprodutivas. 

 Destacar a atuação da seleção natural na modificação das 

espécies ao longo do tempo, dando ênfase às estratégias e 

estruturas reprodutivas. 

 Conhecer as transformações físicas e psíquicas promovidas 

pela atuação dos hormônios sexuais na puberdade. 

  Identificar as principais glândulas que atuam no 

amadurecimento do sistema reprodutor do ser humano. 

 Destacar a atuação do sistema nervoso no processo de 

transformação das glândulas sexuais e amadurecimento 

reprodutivo. 

 Relacionar as transformações do corpo ocorridas na 

puberdade com a atuação das glândulas e hormônios 

sexuais coordenados pelo sistema nervoso. 

  Conhecer os principais métodos contracetivos e reconhecer 

que diferem em termos de atuação no organismo e eficácia. 
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  Discutir sobre a responsabilidade e o respeito quecada 

indivíduo deve ter com o seu próprio corpo e com o dos 

outros. Discutir sobre a corresponsabilidade e o respeito 

entre os indivíduos na escolha e uso de métodos 

contracetivos. 

 Conhecer as responsabilidades e o respeito dos pais em 

relação aos seus filhos, no que tange às diferenças 

individuais, intelectuais, físicas, socioeconômicas, étnico-

raciais, de gênero, de orientação sexual, de idade e 

culturais. 

 Compreender o conceito de infeção sexualmente 

transmissível. 

 Conhecer as principais Infecções sexuais que afetam os 

indivíduos contemporâneos. 

 Identificar os agentes causadores das DST. 

 Discorrer sobre prevenção de DST. 

 Comparar os métodos de prevenção de DST, indicando 

aqueles mais eficazes. 

  Representar situações nas quais há ênfase na 

importância da orientação médica e da educação na 

prevenção e combate às DST. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 

 Jogos Cooperativos. 

 Noções básicas de Fisiologia. 

 Percepções sociais em relação ao corpo humano. 

 Soverbol: História, regras, fundamentos básicos do 

jogo. 

  Atletismo: História, modalidades, regras, 

fundamentos básicos do esportes. 

 

 Os jogos Cooperativos têm o objetivo de unir pessoas e 

reforçar a confiança em si mesmo e nos outros. As pessoas 

geralmente participam autenticamente, pois ganhar ou perder 

não é o que realmente importa, e sim o processo como um 

todo. Assim, estimulam a vontade de continuar jogando, e 

aceitar todos como são verdadeiramente. O jogo cooperativo 

também ajuda as pessoas a se libertarem da competição. 

 Desenvolver conhecimentos sobre o corpo humano, no 

âmbito físico e social. 

 Entender as dimensões sociais e culturais do Atletismo, do 

Soverbol. 

 

 Vôlei: Fundamentos básicos do voleibol, saque, 

ataque, bloqueio, levantamento e recepção. 

 Trabalhar através dos Esportes adaptados a 

inclusão reversa: indivíduos em deficiência participa 

de programas específicos para a pessoa com 

deficiência. Processo de inclusão onde o indivíduo 

 

 Promover a melhora da coordenação motora e da aptidão 

física. 

 Desenvolvimento no campo das relações sociais. 

 Promover efetivamente a cooperação entre as pessoas. 

  Desenvolver conhecimentos sobre o corpo humano, 

no âmbito físico e social. 
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sem deficiência participa e vivencia esportes ou 

atividades específicas para pessoas com deficiência. 

 Jogos e brincadeiras. 

 Entender as dimensões sociais e culturais do Vôlei. 
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 Basquete: fundamentos básicos do Basquete, 

controle do corpo, manejo de bola, drible, passe, 

arremesso, bandeja, Jumpe Rebotes. 

 Jogos indígenas e afro-brasileiros: História, 

importância, influência na sociedade atual 

 Queimada: História da institucionalização do jogo 

regras. 

 

 

 Promover a melhora da coordenação motora e da aptidão 

física. 

 Desenvolvimento no campo das relações sociais. 

 Promover efetivamente a cooperação entre as pessoas. 

 Entender as dimensões sociais e culturais do basquetebol. 

 Valorizar a cultura indígena a afro-brasileira através do 

esporte, entendendo a dimensão cultural e social do 

mesmo. 

 

 Futsal: fundamentos básicos, controle do corpo, 

condução de bola, drible, passe, chute 

 Handebol: fundamentos básicos, passe, 

arremessos, noções de defesa, noções de 

posicionamento. 

 Esportes de aventura: Trilhas e Slackline. 

 

 Promover a melhora da coordenação motora e da aptidão 

física. 

 Desenvolvimento no campo das relações sociais. 

 Promover efetivamente a cooperação entre as pessoas. 

 Entender as dimensões sociais e culturais do futsal e do 

handebol 

 Desenvolver uma conexão com a natureza através das 

trilhas e do Slackline. 

https://all.accor.com/pt-br/brasil/magazine/one-hour-one-day-one-week/o-que-e-slackline-42a43.shtml
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HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 As revoluções inglesas e os princípios do liberalismo. 

 O iluminismo e suas implicações. 

 A Revolução Industrial e seus impactos. 

 Revolução Francesa e as Revoluções liberais de 

1830. 

 Rebeliões na América portuguesa: as conjurações 

mineiras e baiana. 

 Conhecer as particularidades da Inglaterra do século XVII e 

analisar os desdobramentos posteriores à Revolução 

Gloriosa. 

 Compreender os principais Aspectos conceituais do 

iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e 

a organização do mundo contemporâneo. 

 Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção 

e circulação de povos, produtos e culturas. 

 Identificar e relacionar os processos da Revolução 

Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. 

 Explicar os movimentos e as rebeliões da América 

portuguesa, articulando as temáticas locais aos processos 

ocorridos na Europa e nas Américas. 



 

 

195  

 Independência dos Estados Unidos da América. 

 A revolução dos escravizados em São Domingo e 

seus múltiplos significados e desdobramentos: o 

caso Haitiano. 

 Os processos de independências latino-

americanas e seus sistemas políticos. 

 Independências na América espanhola. 

 O processo de independência do Brasil. 

 A tutela da população indígena, a escravidão dos 

negros e a tutela dos egressos da escravidão. 

 Compreender os conceitos de Estado, nação, território, 

governo e país para o entendimento de conflitos e tensões. 

 Identificar a Revolução de São Domingo como evento 

singular e seu desdobramento. 

 Analisar o processo de independência em diferentes países 

latino-americanos. 

 Caracterizar a organização política e social no Brasil desde 

a chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus 

desdobramentos históricos. 

 Reconhecer e explicar a atuação de diferentes grupos 

sociais e étnico raciais nas lutas de independência no 

Brasil, na América espanhola e no Haiti. 

 Discutir a participação dos negros na sociedade brasileira 

do final do período colonial, identificando permanências na 

forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as 

populações indígenas e negras nas Américas. 
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 Brasil: Primeiro Reinado. 

 O Período Regencial e as contestações ao poder 

central. 

 O Brasil do Segundo Reinado: política e economia. 

 Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai. 

 O escravismo no Brasil do século XIX: revoltas de 

escravizados, abolicionismo e políticas migratórias no 

Brasil Imperial. 

 A Lei de Terras e seus desdobramentos para a 

limitação da cidadania na política do Segundo 

Reinado. 

 Políticas de extermínio do indígena durante o Império. 

 

 Compreender e analisar o equilíbrio das forças e os 

sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o 

Primeiro Reinado. 

 Identificar e analisar os processos econômicos, sociais e 

políticos (internos e externos) durante o Segundo 

Reinado. 

 Relacionar as transformações territoriais, em razão de 

questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante 

o Império. 

 Reconhecer as questões internas e externas sobre a 

atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir 

diferentes versões sobre o conflito. 

 Analisar as condições e exclusões da cidadania na 

sociedade escravista brasileira, identificando formas de 

tutela, preconceitos, estereótipos e violências sobre as 

populações indígenas e negras nas Américas. 
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 Campanha abolicionista x abolição gradual da 

escravidão, legados da escravidão e importância 

das ações afirmativas. 

 Primavera dos Povos, Socialismo, Anarquismo, 

Movimento operário e o protagonismo das 

mulheres. 

 Nacionalismo, revoluções e as novas nações 

europeias. Pensamento e cultura no século XIX: 

darwinismo e racismo. 

 O imperialismo europeu e a partilha da África e da 

Ásia. A nova ordem econômica: as demandas do 

capitalismo industrial. 

 As resistências africanas no contexto imperialista, 

com ênfase no caso etíope. 

 A resistência dos povos e comunidades indígenas 

diante da ofensiva civilizatória. 

 Analisar o processo de abolição da escravatura, 

enfatizando o protagonismo por negros escravizados e 

libertos, em detrimento ao projeto de abolição planejado 

pelas elites do século XIX. Valorizando personalidades 

como: Luís Gama, André Rebouças, Adelina, Dragão do 

Mar, Maria Firmina dos Reis, bem como movimentos 

como Caifazeis, clubes, associações e jornais dirigidos 

por abolicionistas negros. 

 Descrever e analisar os movimentos revolucionários do 

século XIX na Europa com suas motivações, 

reivindicações e Ideologia. 

 Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais 

no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na 

África e na Ásia. 

 Conhecer e contextualizar o protagonismo das populações 

locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia. 
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ARTE 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Elementos da linguagem visual relacionando-os a 

história da arte e as imagens cotidianas. 

 Diferentes formas de expressão artística e a 

integração entre elas. 

 Surgimento da fotografia e o seu impacto na arte. 

 Compreender a arte como fato histórico contextualizado 

em diversas culturas, conhecendo, respeitando e 

desenvolvendo sua constante mudança. 

 Desenvolver a capacidade de leitura e análise de 

elementos das artes visuais, contextualizando-os em 

estilos/ movimentos artísticos. 

 Reconhecer à importância do diálogo entre as diversas 

áreas do conhecimento, reforçando a importância da Arte 

na formação da sociedade por meio de estilo/movimentos 

artísticos e culturais, bem como identificá-los dentro do 

contexto vigente. 

 Impressionismo: início das grandes tendências de 

arte no século XX; e 

 Realismo: arquitetura civil urbana; arquitetura e 

“pintura social”. 

 Desenvolver a capacidade de leitura e análise de 

elementos das artes visuais, contextualizando-os em 

estilos/ movimentos artísticos. 

 Reconhecer a produção visual como produto cultural 

sujeito à análise e ao entendimento. 

 Compreender a evolução do homem a partir da 

apreciação da arte rupestre e das demais manifestações 

artísticas ao longo da história inclusive a arte rupestre 
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brasileira. 

 Pós-Impressionismo; 

 Pontilhismo; 

 Art Nouveau; 

 Arte na América Latina em obras de Frida Kahlo, 

Diego Rivera, José 

 Clemente Orozco e outros; e 

 Artistas precursores do Modernismo Brasileiro. 

 Compreender a arte como fato histórico contextualizado 

em diversas culturas, conhecendo, respeitando e 

desenvolvendo sua constante mudança. 

 Desenvolver a capacidade de leitura e análise de 

elementos das artes visuais, contextualizando-os em 

estilos/ movimento artísticos. 

 Conhecer, respeitar, valorizar a diversidade de expressões 

artísticas responsáveis pela formação da arte brasileira, 

além de identificar diversas artistas e suas características. 

 Semana de Arte Moderna e busca de uma identidade 

cultural nacional. Artistas, intelectuais e literatos que 

participaram da Semana de 1922; 

 Modernismo Brasileiro após a Semana da Arte 

Moderna; 

 Expressionismo, Cubismo e Surrealismo no Brasil. 

 Principais inovações na arte brasileira e influência 

europeia – teoria antropofágica, simplificação da 

forma. 

 Compreender a influência de estilos/ movimentos 

ocidentais do século XX sobre produções visuais 

brasileiras; 

 Relacionar os elementos da linguagem visual às 

produções históricas e imagens cotidianas. 

 Desenvolver a capacidade de leitura e análise de 

elementos das artes visuais, contextualizando-os em 

estilos/ movimentos artísticos. 

 Conhecer, respeitar, valorizar a diversidade de expressões 

artísticas responsáveis pela formação da arte brasileira, 

além de identificar diversas artistas e suas características. 
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INGLÊS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

*Unidade 1 do livro Bridges. 

 

 Gênero Textual: Advertisements and Recipes. 

 Uncountable nouns; 

 Quantifiers; 

 Revisão: Simple Present. 

 Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa 

e a língua materna articulando-as à Aspectos sociais, 

culturais, identitários, em uma relação intrínseca entre língua, 

cultura e identidade; 

 Perceber a importância da relação semântica entre itens 

lexicais na língua estudada em processos de compreensão e 

interpretação textual. 

 Realizar inferências para analisar e interpretar textos de 

variados gêneros. 

*Unidade 2 e 3 do livro Bridges do 8° Ano. 

 

 Travel vocabulary; 

 Textos multimodais (factsheet, online tour package 

program) na construção da argumentação; 

 Prefixes and suffixes; 

 Future simple: will and going to. 

 

 Identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilíngue 

e multicultural. 

 Perceber possíveis impactos de Aspectos culturais na 

comunicação e interação entre os povos. 
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*Unidade 4 e 5 do livro Bridges do 8° Ano. 

 

 Vocabulary: Physicalappearance; 

 Textos multimodais (article and the world of music) na 

construção da argumentação; 

 Relative pronouns; 

 Degree of adjectives. 

 Conhecer diferentes património culturais, materiais e 

imateriais, difundidos na língua inglesa. 

 Perceber a importância da relação semântica entre itens 

lexicais na língua estudada em processos de compreensão 

e interpretação textual. 

 Desenvolver a compreensão do papel dos pronomes 

relativos na coesão textual. 

*Unidade 6 do livro Bridges do 8° Ano. 

 

 Vocabulary: Adjectives and their function; 

 Order of adjectives; 

 Revisão: Simple Past; 

 Adverbs of frequency with Simple Present e Simple 

Past. 

 Textos multimodais (literature book) na

 construção da argumentação. 

 Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem em 

diferentes campos da atividade humana para continuar 

aprendendo. 

 Desenvolver a estesia literária por meio da leitura de 

textos narrativos e poéticos na língua estudada. 
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GEOGRAFIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 

1º Bimestre 

Mundo: Nações e Regionalizações 

 A formação da superfície terrestre; 

 A dinâmica natural na formação das paisagens; 

 Os conceitos de Estado-Nação e regionalização. 

 

Dinâmicas da População Mundial 

 Distribuição espacial mundial; 

 Indicadores sociais de desigualdade. 

 Migrações internacionais atuais. 

 

 Compreender as transformações ocorridas na superfície 

terrestre no decorrer da história geológica da Terra. 

 Identificar a dinâmica natural, responsável pela 

configuração atual da superfície terrestre quanto à 

distribuição dos continentes e oceanos; 

 Identificar as grandes paisagens naturais que compõem a 

superfície terrestre; 

 Verificar que os seres humanos ocupam praticamente 

todas as paisagens existentes na superfície terrestre; 

 Perceber como o aperfeiçoamento das técnicas permitiu 

ao ser humano contornar as adversidades naturais e 

ocupar os ambientes mais hostis (desertos, montanhas, 

florestas). 

 Verificar como os impactos decorrentes das atividades 

humanas 

 Identificar os Aspectos que diferenciam os países 

desenvolvidos dos subdesenvolvidos; 

 Conhecer o IDH como um índice que possibilita medir o 
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nível de desenvolvimento de um país; 

 Compreender as origens históricas que contribuíram para 

o desenvolvimento e o subdesenvolvimento; 

 Compreender os entraves ao crescimento econômico dos 

países subdesenvolvidos, decorrentes da dependência 

econômica em relação aos países ricos; 

 Conhecer as razões que propiciaram o endividamento 

externo dos países subdesenvolvidos; 
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2º Bimestre 

América 

 América: Aspectos físicos; 

 Regionalização histórico-cultural; 

 

América Anglo-Saxônica 

 População 

 Estados unidos: potência econômica 

 Estados Unidos: potência militar 

 Canadá: economia 

 Verificar que a América central é composta de uma 

pequena faixa de terra continental e também de várias 

ilhas; 

 Perceber a pluralidade cultural existente entre os povos 

da América Latina decorrente da miscigenação entre os 

povos; 

 Verificar que, de modo geral, as populações latinas- 

americanas possui baixa qualidade de vida; 

 Reconhecer como os fatores naturais e econômicos 

influenciaram na atual distribuição da população anglo-

saxônica pelo território; 

 Identificar quais grupos étnicos participaram da 

composição étnico-cultural da população anglo-saxônica; 

 Verificar a elevada qualidade de vida da população da 

América Anglo- Saxônica; 

 Reconhecer que a população anglo-saxônica também tem 

problemas sociais. 
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3º Bimestre  

América Latina 

 As condições de vida dos latino-americanos 

 A urbanização latino-americana 

 A economia latino-americana 

 

África 

 África: Aspectos gerais 

 População 

 Territórios e conflitos 

 Compreender a distribuição desigual da população latino-

americana pelo território; 

 Conhecer as desigualdades socioeconômicas existentes 

entre os países da América Latina; 

 Verificar as principais características de relevo, 

hidrografia, clima e vegetação da África; 

 Verificar as principais características do processo de 

urbanização dos maiores centros urbanos da África; 

 Verificar as principais características relacionadas à baixa 

qualidade de vida da população da África 

 Verificar as principais características do acelerado 

crescimento demográfico africano. 

4º Bimestre 

África: Aspectos Populacionais 

 Distribuição da população; 

 Diversidade étnica e cultural; 

 Conflitos e refugiados na África. 

 Verificar as principais características relacionadas à baixa 

qualidade de vida da população da África. 

 Verificar as principais características do acelerado 

crescimento demográfico  africano. 
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África: Economia e Meio Ambiente 

 Recursos minerais e energéticos; 

 Atividades agropecuárias; 

 Atividades industriais; 

 Serviços e abertura para o exterior. 

 Identificar as diversidades étnica e social; Segregação 

racial na África do Sul – Apartheid e Diáspora. 

 Verificar as principais características de relevo, hidrografia, 

clima e vegetação da África; 

 Verificar as principais características da economia 

desenvolvida na África. 
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9º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 O humor, o mistério e o suspense nos textos. 

 Estratégias de leitura: apreender os sentidos globais 

do texto 

 Caracterização do campo jornalístico e relação 

entre os gêneros em circulação, Mídias e práticas 

da cultura digital. 

 Estratégias de produção: planejamento de textos 

informativos, argumentativos e apreciativos (artigo 

de opinião, ensaio, reportagem, texto didático etc.). 

 Estrutura e formação de palavras. 

 Identificar e construir o humor, suspense e mistério em 

diversos gêneros textuais. 

 Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas 

nas redes sociais e desenvolver estratégias para 

reconhecê-las, a partir da verificação/avaliação do 

veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, da 

análise da formatação, da comparação de diferentes 

fontes, da consulta a sites de curadoria que atestam a 

fidedignidade do relato dos fatos e denunciam boatos etc. 

 Compreender os processos de formação de palavras e os 

significados que cada  elemento mórfico acrescenta. 

 

 Argumentação: movimentos argumentativos, tipos

de argumento e força argumentativa. 

 Período composto por subordinação: orações 

substantivas, adjetivas e adverbiais. 

 Pontuação. 

 Conjunções, locuções conjuntivas e pronomes 

 

 Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de 

produção dado, assumindo posição diante de tema 

polêmico, argumentando de acordo com a estrutura 

própria desse tipo de texto e utilizando diferentes tipos de 

argumentos – de autoridade, comprovação, 

exemplificação princípio etc. 

 Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-
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relativos. padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da 

oração e do período 

 Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de 

coesão sequencial (conjunções e articuladores textuais). 

 

 Colocação pronominal. 

 Artigo de opinião. 

 Figuras de estilo, pensamento e sintaxe. 

 

 Compreender as regras de colocação pronominal na 

norma-padrão. 

 Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a 

criticidade por meio de argumentos. 

 

 Concordância verbal 

 Concordância nominal 

 Regência verbal e 

 Regência nominal. 

 Elaboração de debate com ênfase em Direitos 

Humanos. 

 Período composto por subordinação: orações e 

adverbiais. 

 Pontuação. 

 

 Compreender as regras gerais de concordância e regência. 

 

 Promover a relevância dos Eixos Transversais do 

Currículo na aquisição de saberes e relação conteúdo e 

forma com vistas à prática cidadã. 

 Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-

padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da 

oração e do período (orações adverbiais). 
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MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Números Reais; 

 Potência; radicais e suas propriedades; 

 Notação Científica; 

 Equação do 2º Grau; 

 Teorema de Pitágoras. 

 

 Reconhecer um número irracional como um número real com 

representação decimal, infinita e não periódica; 

 Reconhecer as propriedades das potências e aplicar as 

propriedades dos radicais; 

 Aplicar a notação científica. 

 Solucionar Equações do 2º grau por métodos de fatoração e 

com auxílio da fórmula resolutiva; 

 Aplicar o Teorema de Pitágoras em situações problemas. 

 Introdução ao estudo de funções. 

 Função do primeiro grau. 

 Função do Segundo grau. 

 Definir a ideia de função como relações de dependência 

entre duas variáveis. 

 Reconhecer uma equação polinomial do primeiro grau. 

 Calcular raízes das funções afins e construir seus gráficos. 

 Identificar uma função quadrada e suas propriedades. 

 Calcular raízes das funções quadradas e construir seus 

gráficos. 

 Calcular o valor do discriminante de uma equação 

quadrada. 
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 Figuras espaciais; 

 Probabilidade; 

 Estatística. 

 Identificar figuras espaciais e suas especificidades; 

 Calcular área e volume dos prismas e cilindros; 

 Analisar a probabilidade de eventos dependentes e 

independentes 

 Planejar pesquisas, coletar e organizar dados, construção de 

tabelas e gráficos. 

 Leitura e apresentação de relatório de pesquisa. 

 Relações métricas no triângulo retângulo. 

 Polígonos inscritos e circunscritos em uma 

circunferência; 

 Relações entre arcos e ângulos de uma 

circunferência. 

 Identificar as relações métricas no triângulo; 

 Calcular as medidas desconhecidas no triângulo reto por meio 

das relações métricas; 

 Resolver situações-problemas por meio de relações entre arcos, 

ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência. 

 Identificar as propriedades dos polígonos inscritos e 

circunscritos em uma circunferência. 
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CIÊNCIAS NATURAIS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

Matéria e Energia 

 Estrutura da matéria. 

 Modelo de constituição da matéria. 

 Aspectos quantitativos das 

transformações químicas. 

 Ligações químicas. 

 Elementos químicos. 

 Modelos de estrutura da matéria. 

 Composição da luz branca. 

 Cores primárias de luz. 

 Luz e cor de objetos. 

 Mecanismos e aparelhos de transmissão e 

recepção de imagem e som. 

 Radiações eletromagnéticas. 

 

Vida e Evolução 

 Hereditariedade 

 Transmissão de informação genética; 

 Relação entre ascendência e descendência 

Matéria e Energia 

 Apontar situações do cotidiano em que as mudanças de 

estados físicos de materiais podem ter impactos 

significativos. 

 Discutir as mudanças de estados físicos da matéria, 

identificando as variáveis envolvidas nesses processos. 

 Explicar as transformações de estado físico com base no 

modelo de constituição submicroscópica da matéria. 

 Propor mecanismos para evitar as mudanças de estado 

da matéria em situações que estas são indesejáveis. 

 Identificar nas situações cotidianas as transformações 

que ocorrem na natureza, nas fábricas, nos veículos, no 

nosso corpo, relacionando-as aos diferentes tipos de 

reações químicas. 

 Reconhecer e distinguir reagentes e produtos de uma 

reação química, estabelecendo proporções entre suas 

massas. 

 Discutir a formação de novas substâncias a partir da 

quebra formação de ligações entre os elementos 
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 Reprodução e transmissão da informação genética 

 Informação genética e características físicas 

 História da genética 

 Noções básicas da genética mendeliana 

 Experimentos de Mendel 

 Genes e traços hereditários 

 Alelos dominantes e alelos recessivos 

químicos. 

 Associar a ocorrência dos elementos químicos ao mundo 

natural e relaciona-los à manutenção da vida e ao 

mundo tecnológico. 

 Reconhecer que modelos são descrições aproximadas da 

realidade, com limitações e aplicações em situações 

específicas. 

 Analisar a evolução dos principais modelos da estrutura 

da matéria, considerando contextos históricos, sociais e 

tecnológicos. 

 Discutir os modelos que descrevem mais 

apropriadamente os átomos e a composição de moléculas 

simples. 
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 História do pensamento evolucionista 

 Ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck 

 Seleção natural e evolução das espécies 

 Diversidade biológica 

 Variação genética 

 Mutações aleatórias 

 Ancestral comum 

 Seleção natural, ambiente e adaptação 

 Surgimento de novas espécies 

 Unidades de Conservação 

 Tipos de Unidades de Conservação 

 Objetivos e importância das Unidades de Conservação 

 Meio ambiente e sustentabilidade 

 Mitigação de problemas e riscos ambientais 

 Atores e fatores envolvidos em 

desequilíbrios ambientais. 

 Consumo consciente 

 Poder público, sociedade civil e meio ambiente. 

 

 

 

 Planejar e executar experimentos que evidenciem a 

composição da luz branca. 

 Construir aparatos que evidenciem que a luz branca é 

formada pela união das luzes primárias azul, vermelha e 

verde. 

  Provar experimentalmente que a cor de um objeto está 

relacionada à cor da luz que o ilumina. 

 Apontar e justificar as cores de pigmentos e as cores 

deluz que são mais adequadas para ambientes 

específicos como hospitais, escolas, órgãos públicos, 

comércios etc. 

 Debater a revolução nos sistemas de comunicação com 

base na evolução histórica dos mecanismos de 

transmissão e recepção de imagem e som. 

 Investigar os mecanismos de transmissão e recepção de 

dados via ondas de rádio, cabos e via Internet, 

identificando as funções de objetos como rádios, televisão, 

antenas, satélites, computadores, rede de Internet etc. 

nos processos de transmissão de imagem e som. 

 Argumentar sobre as transformações sociais e culturais 

proporcionadas pelo acesso a novas Mídias sociais 
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Terra e Universo 

 Composição, estrutura e localização do Sistema 

Solar no Universo 

 O Sistema Solar e a Via Láctea 

 A Via Láctea e o Universo 

 Diferentes leituras do céu pelos povos e 

necessidades culturais 

 Sobrevivência da vida humana fora da Terra 

 Ciclo de vida de uma estrela 

 Efeitos da evolução estelar do Sol sobre o  

nosso planeta. 

baseadas na transmissão via Internet de imagem e som. 

  Explorar as implicações do uso das radiações 

eletromagnéticas em controle- remoto, telefone celular, 

forno de micro-ondas, fotocélulas etc. 

 Reconhecer as fontes das diferentes radiações 

eletromagnéticas. 

 Classificar as radiações eletromagnéticas por suas 

frequências e comprimentos de onda. 
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 Vida e Evolução 

 Compreender a atuação das gametas na transmissão de 

informação genética. 

 Associar as características físicas entre as gerações de 

uma mesma família. 

 Compreender que o patrimônio genético de um indivíduo 

é fornecido em igual parte pelas gametas dos genitores. 

 Conhecer as principais leis estabelecidas pela genética 

mendeliana. 

 Compreender a atuação dos genes na constituição físicas 

dos organismos. 

 Associar a interação dos alelos para a formação das 

características dos indivíduos. 

 Destacar a diferença entre genótipo e fenótipo. 

 Resolver situações-problema envolvendo a transmissão 

de características hereditárias. 

 Explorar modelos que representem o processo de 

transmissão de informação genética entre gerações. 

 Conhecer a história do pensamento evolucionista. 

 Destacar o ineditismo das ideias de Lamarck e Darwin 

considerando o contexto histórico. 

 Destacar a contribuição da teoria da evolução e do 
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conceito de seleção natural de Darwin ao pensamento 

evolucionista. 

 Comparar as diferenças e semelhanças entre as ideias 

evolucionistas de Lamarck e Darwin. 

  Associar as ideias evolucionistas de Darwin à diversidade 

biológica observada. 

 Ilustrar a atuação da seleção natural em populações 

animais. 

 Associar a transmissão de características genéticas ao 

surgimento de variações em uma determinada espécie. 

 Associar o surgimento de novas espécies a partir de 

espécies preexistentes 

 Associar a evolução das espécies à descendência com 

modificações. 

 Destacar a influência do ambiente e da competição na 

seleção de características genéticas das espécies. 

 Compreender a ideia de ancestral comum, considerando as 

modificações das espécies ao longo do tempo. 

 Conhecer o que são Unidades de Conservação. 

 Conhecer os principais tipos de Unidades de Conservação. 

 Destacar e justificar as diferenças entre os tipos de 

Unidades de Conservação. 
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 Compreender que as Unidades de Conservação são 

estabelecidas com os objetivos de preservar e/ou 

conservar determinadas regiões, e estipulam legalmente 

as atividades que poderão ser realizadas em suas áreas 

para garantir a preservação e conservação da 

biodiversidade e do patrimônio e recursos naturais. 

  Pesquisar estratégias e ações bem-sucedidas na solução 

de problemas e riscos ambientais. 

 Identificar problemas ambientais que afetam a sociedade 

local, como a escola ou a comunidade do entorno, e 

examinar suas causas, apontando os atores que podem 

colaborar com o enfrentamento dos problemas. 

 Elencar iniciativas individuais e coletivas para minimizar os 

problemas ambientais identificados no contexto local. 

Destacar o papel do poder público e da sociedade civil na 

solução de problemas ambientais. 

 



 

238  

 Terra e Universo 

 Compilar as diferentes leituras do céu realizadas pelas 

culturas urbanas, indígenas, quilombolas, campesinas etc., 

e investigar como estavam associadas as suas atividades 

de caça, agrícolas, de construção, de migração, de 

sazonalidades, de orientação espacial e temporal etc. 

 Descrever a composição, formato e a estrutura dos 

componentes do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, 

planetas gigantes gasosos e corpos). 

 Reconhecer que a Via Láctea é formada por um conjunto de 

corpos celestes. 

 Localizar o Sistema Solar na nossa galáxia. 

 Reconhecer que o universo é formado por bilhões de 

galáxia com diferentes tamanhos e formatos. 

 Reconhecer que nossa galáxia é apenas uma dentre 

bilhões. 

 Discutir e descrever as concepções das diferentes culturas, 

incluindo os indígenas, os maias e quilombolas, sobre a 

origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar. 

 Examinar as principais missões tripuladas ao espaço, 

apontando os desafios tecnológicos e fisiológicos. 

 Discutir as condições necessárias e limitações da vida 
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humana fora da Terra. 

 Selecionar argumentos e discutir sobre a viabilidade da 

sobrevivência humana fora da Terra, tomando como base 

as experiências e desafios vivenciados nas estações 

espaciais e considerando as alterações fisiológicas do 

corpo em razão das condições que são oferecidas pelo 

planeta Terra como atmosfera, magnetosfera, campo 

gravitacional, geosfera, hidrosfera etc. 

 Argumentar sobre a necessidade viabilidade da 

sobrevivência humana fora do Planeta Terra considerando 

as características dos planetas, as distâncias e os tempos 

envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares. 

 Conhecer os diferentes ciclos evolutivos estrelares. 

 Relacionar o ciclo evolutivo (nascimento, vida e morte) de 

uma estrela as suas dimensões. 

 Analisar o ciclo evolutivo do Sol e os efeitos desse processo 

no nosso planeta. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Jogos Cooperativos. 

 Noções básicas de Fisiologia. 

 Percepções sociais em relação ao corpo humano. 

 Soverbol: História, regras, fundamentos básicos do 

jogo. 

 Atletismo: História, modalidades, regras, 

fundamentos básicos do esporte. 

 Os jogos Cooperativos têm o objetivo de unir pessoas e 

reforçar a confiança em si mesmo e nos outros. As pessoas 

geralmente participam autenticamente, pois ganhar ou 

perder não é o que realmente importa, e sim o processo 

como um todo. Assim, estimulam a vontade de continuar 

jogando, e aceitar todos como são verdadeiramente. O jogo 

cooperativo também ajuda as pessoas a se libertarem da 

competição. 

 Desenvolver conhecimentos sobre o corpo humano, no 

âmbito físico e social. 

 Entender as dimensões sociais e culturais do Atletismo, 

do Soverbol. 

 Vôlei: Fundamentos básicos do voleibol, saque, 

ataque, bloqueio, levantamento e recepção. 

 Trabalhar através dos Esportes adaptados a inclusão 

reversa: indivíduos em deficiência participa de 

programas específicos para a pessoa com 

deficiência. Processo de inclusão onde o indivíduo 

sem deficiência participa e vivencia esportes ou 

 Promover a melhora da coordenação motora e da aptidão 

física. 

 Desenvolvimento no campo das relações sociais. 

 Promover efetivamente a cooperação entre as pessoas. 

  Desenvolver conhecimentos sobre o corpo humano, no 

âmbito físico e social. 

 Entender as dimensões sociais e culturais do Vôlei. 
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atividades específicas para pessoas com deficiência. 

 Jogos e brincadeiras. 

 Basquete: fundamentos básicos do Basquete, 

controle do corpo, manejo de bola, drible, passe, 

arremesso, bandeja, Jumpe Rebotes. 

 Jogos indígenas e afro-brasileiros: História, 

importância, influência na sociedade atual 

 Queimada: História da institucionalização do 

jogo regras. 

 Promover a melhora da coordenação motora e da aptidão 

física. 

 Desenvolvimento no campo das relações sociais. 

 Promover efetivamente a cooperação entre as pessoas. 

 Entender as dimensões sociais e culturais do basquetebol. 

 Valorizar a cultura indígena a afro-brasileira através do 

esporte, entendendo a dimensão cultural e social do 

mesmo. 

 Futsal: fundamentos básicos, controle do corpo, 

condução de bola, drible, passe, chute 

 Handebol: fundamentos básicos, passe, 

arremessos, noções de defesa, noções de 

posicionamento. 

 Esportes de aventura: Trilhas e Slackline. 

 Promover a melhora da coordenação motora e da aptidão 

física. 

 Desenvolvimento no campo das relações sociais. 

 Promover efetivamente a cooperação entre as pessoas. 

 Entender as dimensões sociais e culturais do futsal e do 

handebol 

 Desenvolver uma conexão com a natureza através das 

trilhas e do Slackline. 

https://all.accor.com/pt-br/brasil/magazine/one-hour-one-day-one-week/o-que-e-slackline-42a43.shtml
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HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 A proclamação da República e seus primeiros 

desdobramentos, as tensões e disputas do mundo 

contemporâneo. 

 A questão da inserção dos negros no período 

republicano do pós-abolição. Os movimentos 

sociais e a imprensa negra: a cultura afro-brasileira 

como elemento de resistência. 

 Primeira República e suas características: 

contestações e dinâmicas da vida política e cultural 

no Brasil entre 1900 e 1930. 

 A institucionalização do regime oligárquico: 

coronelismo, política dos governadores, política do 

café com leite. 

 Movimentos de resistência no campo e na cidade: 

Revoltas Canudos, Contestado Cangaço, Chibata, 

Vacina e Movimento Operário. 

 A questão da Palestina. 

 A Revolução Russa. 

 A crise capitalista de 1929 e suas consequências 

 Descrever e contextualizar os principais Aspectos sociais, 

culturais, económicos políticos da emergência da 

República no Brasil. I 

 Identificar os mecanismos de inserção dos negros na 

sociedade brasileira pós- abolição e avaliar os seus 

resultados. 

 Compreender o sistema oligárquico brasileiro da primeira 

república, efetivado por práticas clientelistas e identificar 

permanências dessas práticas políticas na atualidade. 

 Identificar os processos de urbanização e modernização 

da sociedade brasileira avaliar suas contradições. 

 Relacionar a industrialização com a formação do 

movimento operário brasileiro no início do século XX 

identificando as ideologias presentes, especialmente o 

anarquismo e pautas operárias. 

 Compreender as bases do Oriente Médio com a 

desintegração do Império Otomano e o surgimento da 

questão da Palestina. 

 Compreender as especificidades da Revolução Russa e 
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mundiais. 

 A emergência do fascismo e do nazismo. 

 A Segunda Guerra Mundial. 

 Judeus e outras vítimas do holocausto como 

ciganos, deficientes físicos, homossexuais e 

minorias religiosas. 

  As guerras mundiais, a crise do colonialismo e 

o advento dos nacionalismos africanos e 

asiáticos. 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) e a  

questão dos    Direitos Humanos. 

 A estrutura democrática brasileira entre 1946 e 

1964. Industrialização e processo de urbanização. 

 Discussões acerca da construção de Brasília e 

das regiões administrativas do Distrito Federal. 

 A ditadura militar e os processos de Resistência. 

 As questões indígena e negra na ditadura militar. 

 O processo de redemocratização: a Constituição 

de 1988 e a emancipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, negros, jovens etc.) 

 A história recente do Brasil: transformações 

políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 

seu significado histórico. 

 Relacionar as dinâmicas do capitalismo às suas crises, 

aos grandes conflitos mundiais e aos conflitos vivenciados 

na Europa. 

 Analisar a crise capitalista de 1929 e seus 

desdobramentos em relação à economia global. 

 Descrever e contextualizar os processos do fascismo e do 

nazismo, a consolidação dos Estados totalitários e as 

práticas de extermínio (como o holocausto). 

 Discutir as motivações que levaram à criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU) no contexto do 

pós-guerra e os propósitos dessa 

 organização. Relacionar a Carta dos Direitos Humanos. 

 Descrever e analisar as relações entre as transformações 

urbanas e seus impactos na cultura brasileira entre 1946 e 

1964 e na produção das desigualdades regionais e sociais. 

 Identificar e compreender o processo que resultou na 

ditadura militar no Brasil e discutir a emergência de 

questões relacionadas à memória e à justiça sobre os 

casos de violação dos direitos humanos. 

 Discutir os processos de resistência. Identificar e relacionar 

as demandas indígenas e quilombolas como forma de 
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aos dias atuais 

 Os protagonismos da sociedade civil e as 

alterações da sociedade brasileira. 

 A Guerra Fria: confrontos de dois modelos 

políticos. 

 A Revolução Cubana 

 A Revolução Cultural Chinesa 

 Primavera de Praga 

 Maio de 1968 

 Movimentos culturais no Brasil e no Mundo na 

década de 1960 

 O fim da Guerra Fria e o processo de globalização. 

 Políticas econômicas na América Latina. 

 Os conflitos do século XXI, a questão do 

terrorismo e o dilema dos refugiados. 

contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura. 

 Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do 

final do período ditatorial até a Constituição de 1988. 

 Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na 

Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania. 

 Identificar e analisar Aspectos da Guerra Fria, seus 

principais conflitos e as tensões no interior dos blocos 

liderados por soviéticos e estadunidenses. 

 Reconhecer ideário e imaginário social de luta contra a 

ordem bipolar pela liberdade. 

 Relacionar Aspectos das mudanças econômicas, culturais 

e sociais ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 ao 

papel do País no cenário internacional na era da 

globalização. 

 Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas 

econômicas na América Latina, assim como seus impactos 

sociais nos países da região. 

 Analisar os Aspectos relacionados ao fenômeno do 

terrorismo na contemporaneidade, incluindo os 

movimentos migratórios e os choques entre 

 diferentes grupos e culturas. 
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ARTE 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Conceito de Arte e Identidade Cultural; 

 A Arte de ver a Arte – Composição de formas; 

 Fotografia e Pontilhismo; 

 Pós-Impressionismo: uso arbitrário da cor, definida e 

limitada por linhas de contorno visíveis. 

 Compreender manifestações artísticas em diversos 

continentes e sua influência na arte realizada no Brasil; 

 Conhecer e identificar os estilos/movimentos artísticos e a 

cultura produzida pela humanidade; respeitar e valorizar a 

diversidade cultural e perceber a arte linguagem 

expressiva estética e comunicacional; 

 Relacionar os elementos da linguagem visual às 

produções históricas e imagens cotidianas. 

 Elementos básicos da linguagem visual 

relacionados ao estilo artístico e período histórico. 

 Expressionismo: tendência para traduzir em linhas e 

cores sentimentos mais dramáticos do homem; 

 Fauvismo; 

 Cubismo: abandono da perspectiva; cubismo 

analítico e cubismo sintético (construção e colagem). 

 Compreender manifestações artísticas em diversos 

continentes e sua influência na arte realizada no Brasil; 

 Conhecer e identificar os estilos/movimentos artísticos e a 

cultura produzida pela humanidade; respeitar e valorizar a 

diversidade cultural e perceber a arte linguagem 

expressiva estética e comunicacional; 

 Relacionar os elementos da linguagem visual às 

produções históricas e imagens cotidianas. 
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 Aspectos da arte africana relacionados ao Cubismo; 

 Abstracionismo: relação de elementos da linguagem 

visual (ponto, linha e plano); 

 Dadaísmo: signo e significado em obras de Marcel 

Duchamp e Readymade (Paradigmas da arte 

contemporânea); e 

 Surrealismo: valorização de pesquisas científicas; 

inconsciente e sonhos em expressões artísticas. 

 Compreender manifestações artísticas em diversos 

continentes e sua influência na arte realizada no Brasil; 

 Conhecer e utilizar elementos básicos da linguagem visual 

em um espaço bidimensional e tridimensional em 

diferentes possibilidades expressivas; 

 Reconhecer influência da ciência e da tecnologia sobre 

produções visuais do século XX, a fim de perceber 

desdobramento no cenário mundial de novas tecnologias 

digitais relacionadas à arte; 

 Compreender o universo poético da linguagem visual. 

 

 Introdução a novas tendências da arte no século 

XX; 

 Influência e domínio dos Estados Unidos na Arte 

Pós-moderna; 

 Op Art/Pop Art; 

 Arte Moderna no Brasil; 

 Arte concreta; 

 Expressionismo; 

 Introdução a transformações estéticas e 

tecnológicas da arte no século XX: Arte 

computacional; videoarte, Arte conceitual e outras; 

 

 Compreender manifestações artísticas em diversos 

continentes e sua influência na arte realizada no Brasil; 

 Conhecer e utilizar elementos básicos da linguagem visual 

em um espaço bidimensional e tridimensional em 

diferentes possibilidades expressivas; 

 Reconhecer influência da ciência e da tecnologia sobre 

produções visuais do século XX, a fim de perceber 

desdobramento no cenário mundial de novas tecnologias 

digitais relacionadas à arte; 

 Compreender o universo poético da linguagem visual. 
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 Arte Cinética, Vídeo e os elementos da linguagem 

videográfica, Animação (Stop Motion). 
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INGLÊS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

*Material complementar em apostila e caderno. 

 Revisão dos Tempos Verbais Simples e Contínuos. 

 Argumentos e contra-argumentos, debate; 

 Informações e opiniões (distinção de fatos e opiniões 

em textos argumentativos); 

 Notas, gráficos, tabelas de pesquisa. 

 

 Perceber a importância e estabelecer relações semânticas 

entre itens lexicais na língua estudada em processos de 

compreensão e interpretação textual. 

 Comunicar - se de forma clara, coerente na língua inglesa. 

 Expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos. 

 Debater e discutir ideias, opiniões e pontos de vista com 

base em gráficos e tabelas de pesquisa. 

*Unidade 1 e 2 do livro Bridges do 9° Ano. 

 Contexto histórico de povos em que à língua 

inglesa é falada; 

 O papel da língua inglesa em diferentes contextos 

(histórico, social, econômico); 

 Processo de evolução da linguagem; 

 Textos orais diversos, tais como exposição

 (palestra) e instruções; 

 Textos multimodais (advertisements e

 infographic) na construção da 

argumentação; 

 Compreender a importância da expansão da língua 

inglesa e de suas culturas no mundo: contexto histórico; 

 Reconhecer o papel do Inglês no processo de 

comunicação entre diferentes povos e de difusão de 

culturas; 

 Analisar e refletir sobre questões de racismo e 

xenofobia, de modo a desenvolver o pensamento crítico; 

 Identificar os recursos de persuasão e argumentação em 

textos multimodais; 

 Compreender e utilizar verbos e expressões que indiquem 

recomendação, necessidade, obrigação e possibilidade. 
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 Textos publicitários e de propaganda como 

elementos de convencimento. 

 Recursos de persuasão; 

 

 Reconhecer contextos de expressão de 

recomendações, necessidades, obrigações e 

possibilidades. 

*Unidade 3 e 4 do livro Bridges do 9° Ano. 

 Gêneros textuais; 

 Ideias - chave de textos orais de caráter 

argumentativo; 

 Recursos de persuasão; 

 Relações étnico-raciais, de gênero, de idade e de 

culturas em países que falam a língua inglesa; 

 Identidade e participação em comunidade; 

 Direitos humanos; 

Orações condicionais: expressões de condições no 

presente e no futuro. 

 Ampliar o conhecimento acerca de diferentes gêneros 

textuais; 

 Identificar argumentos principais e evidências / exemplos 

que os sustentam. 

 Conhecer e analisar diferentes composições familiares e 

amigos vida comunitária de outros países; 

Expressar ideias condicionais em textos escritos. 
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*Unidade 2 e 5 do livro Bridges do 9° Ano. 

 Novas formas de escrita na constituição das 

mensagens; 

 Elementos discursivos para expressar adição, 

condição, oposição, contraste, conclusão é síntese; 

 Gêneros digitais (blogs, mensagens instantâneas, 

tweets, entre outros); 

 Phrasal verbs. 

 

 Acessar e usar, de forma contextualizada e significativa, 

os conhecimentos lexicais desenvolvidos; 

 Desenvolver a compreensão de textos orais diversos 

multimodais de cunho argumentativo. 

 Explorar ambientes virtuais de comunicação e informação. 
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GEOGRAFIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

1º Bimestre 

A CONSTRUCÃO DO MUNDO GLOBALIZADO. 

 

 Globalização: o mundo interligado; 

 As multinacionais e a globalização; 

 Os avanços tecnológicos no cotidiano; 

 Os fluxo e redes; 

 Globalização, tecnologia e trabalho. 

 

      O espaço geográfico da Europa, Ásia, Oceânia e Antártida 

 Entender as desigualdades internacionais e a globalização 

(Mundialização); 

 Entender a globalização como um processo de integração 

cada vez mais efetiva do espaço geográfico mundial; 

 Entender o sistema de fusos horários e as diferenças de 

horários na superfície terrestre. 

 Compreender que a globalização se relaciona a 

Aspectos econômicos, culturais e espaciais, analisando 

agentes e processos de ocorrência espacial. 

2º Bimestre 

GLOBALIZAÇÃO: UM MUNDO SEM FRONTEIRAS. 

 Os meios de transportes/Comunicações 

 Os fluxos de capitais/mundiais 

 Blocos econômicos 

 Organismos supranacionais: a ONU 

 

     EUROPA: REGIONALIZAÇÕES E NATUREZA. 

 

 Estudar a cartografia para identificar a espacialidade dos 

fenômenos geográficos. 

 Entender as corporações internacionais (FMI, OMC, ONU 

e outros). 

 Reconhecer as organizações econômicas (Blocos 

Econômicos). 

 Identificar os limites de fronteira que separam os territórios 

nacionais. 
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 Aspectos Naturais 

 União Europeia 

 Divisão Política 

3º Bimestre 

EUROPA: POPULAÇÃO E ECONOMIA. 

 População 

 Urbanização 

 Economia 

 Desintegração e Conflitos 

 

ÁSIA: ASPECTOS NATURAIS, POPULAÇÃO  

E ECOMONIA. 

 Aspectos Naturais População 

 Divisão Política 

 Integrações na Ásia. 

 

ORIENTE MÉDIO: ÁSIA SETENTRIONAL E  

ÁSIA CENTRAL. 

 Oriente Médio 

 Aspectos gerais 

 População 

 EUROPA: uma visão de conjunto 

- Identificar os Aspectos físicos, ambientais, demográficos, 

políticos, sociais e econômicos. 

 

 ÁSIA: 

- Conhecer Aspectos relacionados a dimensão, localização, 

regionalização, divisão político-territorial e elementos 

naturais que caracterizam o espaço geográfico do 

continente asiático. 

- Identificar e relacionar os climas predominantes no 

continente asiático às principais formações vegetais 

originais a eles associadas. 

- Conhecer e analisar Aspectos de localização e da formação 

do território, da população, da economia e da geopolítica, 

que caracterizam o espaço geográfico do Oriente Médio. 

- Conhecer os principais conflitos no Território da Palestina, 

em Israel, Afeganistão, no Iraque e em outros países da 

região. 
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 Conflitos 

 Economia 

4º Bimestre 

EXTREMO ORIENTE: ÁSIA MERIDIONAL E SUDESTE 

ASIÁTICO. 

 Aspectos gerais 

 Extremo Oriente 

 Tigres Asiáticos 

 Coreias 

 Potências Regionais. 

 

OCEANIA E REGIÕES POLARES. 

 Oceânia: Aspectos gerais 

 Oceânia: população e economia 

 Regiões polares: Aspectos gerais. 

 ÁSIA 

- Conhecer Aspectos relacionados à localização do território, 

à população, à economia e às características físicas e 

ambientais, analisando Aspectos históricos e políticos na 

produção do espaço geográfico de países do extremo 

Oriente, da Ásia Meridional e do Sudeste Asiático. 

- Compreender fatores históricos e políticos relacionados ao 

crescimento e dinamismo econômico do Japão, China, 

“Tigres” e “Novos Tigres” Asiáticos e da Índia. 

 

 OCEANIA 

- Identificar Aspectos que caracterizam a Oceânia e 

conhecer a regionalização mais usual do continente, 

compreendendo os critérios usados na visão regional. 

- Compreender de que forma a Oceânia está inserida no 

espaço geográfico mundial, identificando seus Aspectos 

naturais, sociais e econômicos. 

 

 ANTÁRTIDA 

- Estudar as características naturais 
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- Estudar sobre o Tratado da Antártida 

- Analisar o   papel   ambiental   e   territorial   da   Antártica   

no   contexto geopolítico, sua relevância para os países da 

América do Sul e seu valor como área destinada à 

pesquisa e à compreensão do ambiente global. 
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13 PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

- Elevar o índice de – Fortalecer em 50% a - Planejamento - Reunião Semanal - Coordenadores No decorrer do - Mapa de 

aprendizagem e, coordenação pedagógica pedagógico Coordenação, - Direção ano letivo. notas. 
consequentemente, com prévio constante nas Supervisão e Direção. - Supervisão  - Mapeamento 
a aprovação dos planejamento dos coordenações. - Avaliação feita pelos - SOE  das 
estudantes. encontros semanais. - Elaboração docentes em - Sala de Recursos  aprendizagens 

 – Ampliar em 60% trocas coletiva do coordenação. - Professores  dos estudantes 
 de experiências, nas calendário/ - Resultado do - EEAA  ao longo dos 
 coordenações cronograma de desempenho escolar - Comitê  bimestres e/ou 
 pedagógicas, entre atividades dos estudantes. local/ensino  no conselho de 
 professores, direção, escolares. - Mapa de remoto.  classe. 
 orientação educacional e - Troca de frequência/rendimento    

 sala de recursos para o experiências. dos estudantes.    

 enriquecimento da - Análise bimestral     

 prática docente. do desempenho     

 – Promover, a cada dos estudantes por     

 bimestre, discussão disciplina.     

 junto ao Corpo Docente - Resgate de     

 de estratégias de reforço conteúdo.     

 e de recuperação ao - Coordenação por     

 longo do processo, área com os     

 voltadas aos estudantes professores para     

 com dificuldade de traçar estratégias     

 aprendizagem de modo de recuperação,     

 que alcance pelo menos reagrupamentos     

 50% dos estudantes. e/ou intervenções     

  (quando     
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 - Melhorar e redefinir em 
pelo menos 50% as 
formas, critérios e 
práticas de avaliação 
dentro das perspectiva e 
diretrizes da SEEDF. 
- Desenvolver projetos 
que incentivem a leitura 
e o letramento 
matemático de modo 
que atinjam pelo 70% 
dos estudantes com 
baixo rendimento. 

evidenciado baixo 
rendimento). 
- Projetos de 
leitura e 
letramento 
matemático. 

    

 
- Diminuir 
gradativamente o 
número de 
estudantes 
aprovados no regime 
de dependência. 

 
– Estabelecer com cada 
disciplina metas de 
avanço na aprovação 
bimestral, estratégias de 
recuperação e resgate de 
conteúdo ao longo do 
processo, de modo que, 
alcance pelo menos 60% 
dos estudantes. 

 
- Planejamento 
pedagógico 
constante nas 
coordenações. 
- Recuperação 
contínua e 
processual. 
- Mapeamento no 
decorrer do 
bimestre do 

 
- Reunião Semanal 
Coordenação, 
Supervisão e Direção. 
- Avaliação feita pelos 
docentes em 
coordenação. 
- Resultado do 
desempenho escolar 
dos estudantes. 

 
- Coordenadores 
- Direção 
- Supervisão 
- SOE 
- Sala de Recursos 
- Professores 
- EEAA 

 
No decorrer do 
ano letivo. 

 
- Mapa de 
notas. 
- Mapeamento 

das 

aprendizagens 

dos estudantes 

ao longo dos 

bimestres e/ou 

no conselho de 
classe. 
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  desempenho dos 
estudantes por 
disciplina para 
realizar os 
reagrupamentos 
necessários e as 
devidas 
intervenções ao 
longo do processo. 

    

- Estabelecer uma 
convivência de no 
âmbito escolar 
pautada na cultura de 
paz e no respeito 
mútuo. 

- Planejar junto ao 
SOE/corpo docente da 
escola atividades 
(palestras, encontros, 
eventos, momentos de 
lazer, cultura, 
socialização, 
atendimentos individuais 
e coletivos) que 
contemplem cerca de 
60% a comunidade 
escolar com temas atuais 
e de interesse do 
coletivo. 
– Aumentar em pelo 
menos 60% a busca de 
parcerias no sistema de 
ensino e em outros 
órgãos do GDF e/ou 
ONGs para promover 

- Planejamento e 
elaboração das 
atividades nas 
coordenações 
pedagógicas. 
- Projetos e 
Miniprojetos. 
- Oficinas. 
- Palestras. 
- Roda de 
conversa. 

- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção. 
- Avaliação e 
planejamento 
constante pelos 
docentes na 
coordenação. 
- Parceria com o 
batalhão escolar, 
conselho tutelar e PSE. 

- Coordenadores 
- Direção 
- Supervisão 
- SOE 
- Sala de Recursos 
- Professores 
- EEAA 
- Batalhão Escolar 
- Conselho Tutelar 
- PSE 

No decorrer do 
ano letivo. 
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 ações de enfrentamento 
à violência. 
– Buscar junto ao 
Batalhão Escolar o 
monitoramento da nossa 
escola e parceria ao 
Conselho Tutelar em 
pelo menos 50%. 
- Buscar junto ao PSE 
ações que otimizem a 
boa convivência, o 
respeito e a cultura de 
paz entre os estudantes 
em pelo menos 50%. 

     

 
- Favorecer a prática 
interdisciplinar. 

– Fortalecer em 60% a 
coordenação 
pedagógica, 
implementando 
discussões e estudos que 
possibilitem a prática 
contextualizada e 
interdisciplinar a serviço 
da inclusão de todos. 

- Planejamento e 
elaboração das 
atividades nas 
coordenações 
pedagógicas. 
- Projetos 
interdisciplinares e 
interventivos. 

- Reunião Semanal 
coordenação, 
professores e direção. 
- Avaliação e 
planejamento 
constante pelos 
docentes na 
coordenação. 

- Coordenadores 
- Direção 
- Supervisão 
- SOE 
- Sala de Recursos 
- Professores 
- EEAA 

No decorrer do 
ano letivo. 

 

- Tornar a prática 
pedagógica mais 
atrativa. 

– Ampliar em 80 % a 
participação dos 
estudantes em eventos 
socioculturais fora do 
ambiente escolar. 

- Planejamento 
prévio nas 
coordenações. 

- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção. 
- Avaliação e 
planejamento 
constante pelos 

- Coordenadores 
- Direção 
- Supervisão 
- SOE 
- Sala de Recursos 
- Professores 

No decorrer do 
ano letivo. 
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   docentes na 
coordenação. 

- EEAA   

- Incentivar o gosto 
pela leitura em 
nossos estudantes. 

– Ampliar em 50% as 
discussões acerca da 
prática interdisciplinar e 
dos Projetos da Parte 
Diversificada (PD), bem 
como, o incentivo e o 
gosto pela leitura. 
- Diversificar em pelo 
menos 40% o acervo da 
biblioteca. 

- Planejamento e 
elaboração das 
atividades nas 
coordenações 
pedagógicas. 
- Projetos de 
incentivo à leitura. 

- Reunião Semanal 
coordenação, 
professores e direção. 
- Avaliação e 
planejamento 
constante pelos 
docentes na 
coordenação. 
- Campanha de doação 
de livros. 

- Coordenadores 
- Direção 
- Supervisão 
- SOE 
- Sala de Recursos 
- Professores 
- Estudantes 
- EEAA 

No decorrer do 
ano letivo. 

- Livros literários 
diversos. 

- Reduzir a evasão 
escolar. 

- Verificar em 100% a 
frequência dos 
estudantes a fim de 
minimizar a evasão 
escolar (contato com a 
família para verificar o 
motivo). Em alguns 
casos, se necessário, 
encaminhar ao Conselho 
Tutelar. 

- Ações coletivas 
envolvendo toda a 
equipe escolar. 
- Projetos junto ao 
SOE. 

- Reunião Semanal 
coordenação, 
professores, 
supervisão e direção. 
- Mapeamento dos 
alunos faltosos. 

Coordenadores 
- Direção 
- Supervisão 
- SOE 
- Sala de Recursos 
- Professores 
- EEAA 
- Secretaria 
- Conselho tutelar 

No decorrer do 
ano letivo. 

- Mapa de faltas 
e do 
desempenho 
escolar do 
educando. 
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

 

- Planejar as 

avaliações para as 

aprendizagens. 

 

- Definir em 100% os 
objetivos de 
aprendizagem que serão 
trabalhados durante o 
ano letivo. 
- Promover ao longo do 

bimestre, discussão junto 

ao Corpo Docente, 
estratégias de 

intervenções voltadas 

aos estudantes com 

dificuldade de 

aprendizagem de modo 
que atinja 50% dos 

estudantes. 

- Planejar, organizar e 
desenvolver atividades 

que contemplem em até 

60% projetos 
interventivos na escola. 

 

- Planejamento no 
início e ao longo do 
ano letivo pelos 
professores junto à 
Supervisão 
Pedagógica, 
Coordenadores e 
Direção. 
- Organização e 
planejamento dos 
projetos 
interventivos. 
- Análise constante 
do desempenho 
das aprendizagens 
dos estudantes nas 
coordenações 
pedagógicas. 
- Mapeamento dos 
objetivos de 
aprendizagem dos 
estudantes por 
disciplina. 

 

- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção. 
- Avaliação 
constante pelos 
docentes em 
coordenação. 

 

- Direção 
- Coordenação 
-Supervisão 
- Professores 
- SOE 
- Professores 
readaptados 

EEAA 

 

No decorrer 

do ano letivo 

 
Mapeamento 
dos objetivos 
da 
aprendizagem 
por disciplina e 
análise dos 
mesmos. 
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- Estabelecer critérios 
e estratégias de 
avaliação que 
potencializem o 
trabalho pedagógico. 

 

- Aplicar avaliação 
diagnóstica, testes, 
exames, entrevistas e 
outras estratégias que 
possibilitem mapear em 
pelo menos 80% as 
fragilidades e 
potencialidades dos 
estudantes. 
– Realizar projetos 
interventivos, 
reagrupamentos e outro 
procedimento a fim de 
intervir e acompanhar em 
até 80% os avanços das 
aprendizagens do 
estudante. 
- Diversificar em pelo 50% 
as estratégias de 
avaliação a fim de 
alcançar as diferenças de 
aprendizagem de cada 
estudante. 
- Potencializar em até 
70% os dados oriundos da 
avaliação diagnóstica, do 
conselho de classe e 
demais reuniões 
pedagógicas a fim de 
nortear o trabalho e a 
prática pedagógica da 

 

- Planejamento nas 
coordenações 
pedagógicas. 
- Análise de 
resultados e dados 
das estratégias de 
avaliação 
utilizadas. 

 

- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção. 
- Avaliação feita pelos 
docentes em 
coordenação. 
- Resultado do 
desempenho escolar 
dos estudantes. 
- Resultado da 
frequência escolar 
dos estudantes. 

 

- Direção 
- Coordenação 
- Supervisão 
- Professores 
- SOE 

 

No decorrer do 
ano letivo. 

 

Mapeamento e 
análise das 
estratégias de 
avaliação 
utilizadas. 
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 escola ao longo de todo 
ano letivo. 

     

- Diminuir o número 
de alunos de 
dependência. 

– Orientar e supervisionar 
as estratégias, 
procedimentos, 
intervenções e avaliações 
no decorrer da realização 
do regime de 
dependência a fim de 
assegurar tempos e 
espaços de reposição dos 
conteúdos curriculares ao 
longo do ano, de modo 
que, contemplem 100% 
dos estudantes. 

- Planejamento nas 
coordenações 
pedagógicas. 

- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção. 
- Avaliação feita pelos 
docentes em 
coordenação. 

- Direção 
- Coordenação 
- Supervisão 
- Secretaria 
- Professores 
- SOE 
- Coordenação 

No decorrer do 
ano letivo. 

 

- Planejar ações que 
otimizem a melhoria 
e o alcance da meta 
projetada no IDEB. 

- Engajar 80% dos 
professores e estudantes 
para a escola melhorar o 
seu desempenho na 
avaliação do IDEB. 

- Realização de 
estratégias para 
trabalhar as 
habilidades de 
baixo desempenho 
dos estudantes 
através da análise 
dos dados 
fornecidos pela 
SEEDF. 
- Simulados. 
- Prova 
interdisciplinar. 
- Projetos 
interventivos. 

- Dados estatísticos 
do IDEB. 
- Reuniões coletivas. 
- Análise dos dados. 

- Direção 
- Coordenação 
- Supervisão 
- Professores 
- SOE 
- Coordenação 

No decorrer do 
ano letivo. 

- IDEB da escola 
e a meta 
projetada. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

- Fortalecer vínculos - Estimular em 60% o - Reuniões de pais - Avaliação da - Direção No decorrer do - Reuniões. 

da escola com a protagonismo dos por turma ou participação da - Coordenação ano letivo. - Bilhetes. 
família, no sentido de estudantes, ressaltando a coletiva. comunidade escolar. - EEAA  - E-mails. 
proporcionar diálogos importância da - Participação do  - Professores   

éticos e participação nos projetos dia letivo temático.  - SOE   

corresponsabilização da escola, dia letivo - Reuniões com o  - Membros do   

de papéis distintos, temático, conselho conselho escolar,  Conselho Escolar   

com vistas à garantia escolar, conselho de quando necessário.  - Servidores   

de acesso, classe (representante de   - Comunidade   

permanência e turma), bem como,   escolar   

formação integral dos estimular a comunidade   - Supervisão   

estudantes. escolar a participar e   - Estudantes   

 atuar de forma incisiva na      

 reunião de pais, seja, por      

 turma ou coletiva e      

 bimestral.      

- Envolver a - Oportunizar em 100% - Construção - Avaliação pela - Direção No decorrer do - Questionário. 

comunidade escolar reuniões de avaliação coletiva e avaliação comunidade escolar. - Coordenação ano letivo. - Reuniões. 
no desenvolvimento especificamente para da PP. - Acolhimento de - Secretaria   

e atualização da atualização e avaliação da - Reunião/ sugestões, elogios e - Supervisão   

proposta pedagógica. Proposta Pedagógica. encontros com a críticas da - Professores   

  comunidade comunidade escolar. - SOE   

  escolar. - Aplicação de - Professores   

   questionário readaptados   

   diagnóstico da - Membros do   

   realidade escolar Conselho Escolar   

   (responsáveis, - Servidores   
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   estudantes e 
professores). 

- Estudantes 
- Pais e/ ou 
responsáveis. 

  

 

 
GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

 

- Permitir ao corpo 

 

- Estimular em pelo 
 

- Incentivar a 
 

- Participação/ 
 

- Direção 
 

No decorrer do 
 

- Acesso à 
docente e menos 80% a participação em certificação dos - Coordenação ano letivo. internet. 
funcionários, a participação e a formação Cursos ofertados cursos realizados. - Supervisor  - Palestras. 
participação em continuada de todos os pela EAPE.  - Professores  - Participação 
cursos de formação profissionais envolvidos   - SOE  dos encontros. 

continuada. na comunidade escolar.   - EEAA   

- Promover palestras 

direcionadas aos 

servidores da 

U.E. 

- Promover em até 50% 
palestras que estimulem 
o crescimento 
profissional de 
professores e servidores. 

- Realização de 
palestras. 

 

- Reuniões 
periódicas. 

- Aplicação de 
questionários, 
realização de roda de 
conversas, palestras, 
encontros, reuniões. 

- Direção 
- Coordenação 
- Supervisor 
- Professores 
- SOE 
- EEAA 

No decorrer do 
ano letivo. 

- Acesso à 
internet. 

- Palestras. 

- Propor palestras por 
área de conhecimento a 
fim de aperfeiçoar e 
estimular práticas 
inovadoras em até 50% 
do corpo docente. 

- Discussões 
coletivas nas 
coordenações 
pedagógicas. 
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GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

 
- Revitalizar a APM. 

 
- Melhorar em pelo 
menos 30% a 
arrecadação da APM na 
escola. 

 
- Incentivar e 
conscientizar em pelo 
30% a comunidade 
escolar sobre a 
importância da 
contribuição. 

 
- Discutir e traçar 
estratégias de 
fortalecimento da APM 
de modo que atinja pelo 
menos 40% das metas 
traçadas. 

 
- Realização de 
gincanas e 
campanhas de 
conscientização 
para apoiar a 
iniciativa de venda 
de papeis e 
garrafas para 
reciclagem. 
- Realização 
bazares, rifas, 
gincanas, sorteios, 
almoços e 
encontros de 
convivência com os 
membros da 
comunidade 
escolar. 
- Divulgação para a 
comunidade a 
prestação de 
contas dos 
recursos da APM. 

 
- Reunião com os 
membros da APM. 
- Participação da 
comunidade escolar. 

 
- Direção 
- Membros da 
APM 
- Comunidade 
escolar 

 
No decorrer do 
ano letivo. 

 
- Papeis e 
garrafas 
descartáveis. 
- Brindes para 
sorteio/rifas. 
- Arrecadação/ 
doação de 
utensílios para o 
bazar. 
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- Elencar prioridades 
de compra para 
viabilização do 
trabalho pedagógico. 

- Atender em 80% a 
demanda dos materiais 
solicitados. 

- Levantamento do 
material didático 
pedagógico para 
execução dos 
projetos e aulas 
junto aos 
professores. 

- Lista de materiais. - Direção 
- Supervisão 

- No decorrer do 
ano letivo. 

- Materiais 
solicitados. 

- Utilizar os recursos 
do PDAF de forma 
otimizada. 

– Promover em 100% 
ampla discussão para 
criação do Plano de 
Aplicação dos Recursos 
do PDAF. 

 
– Promover melhorias em 
pelo menos 60% quando 
da liberação das verbas 
conforme o apontado 
pelo Plano de Aplicação. 

- Procedimento 
padronizado do uso 
da verba do PDAF. 
- Reunião para 
deliberação das 
prioridades. 
- Procedimento de 
tomada de preço. 
- Investimento da 
verba. 
- Divulgação da 
prestação de 
contas do PDAF. 
- Contratação de 
serviços para os 
reparos 
emergenciais. 

- Reunião com os 
membros do 
Conselho Escolar. 
- Escuta da 
comunidade. 
- Tomada de contas 
pela UNIAG/CREPP 

- Direção 
- Conselho escolar 
- Contador 
- Comunidade 
escolar 

No decorrer do 
ano letivo. 

- PDAF. 

Investir na 
modernização de 
recursos de vídeo e 
áudio. 

– Melhorar em pelo 50% 
os recursos de vídeo e 
áudio na instituição 
escolar. 

- Levantamento de 
televisores para as 
salas de aula que 
ainda não tem e 
aquisição de Data 
show para uso 
coletivo. 

- Reunião com os 
membros do 
Conselho Escolar. 

- Direção 
- Conselho escolar 

No decorrer do 
ano letivo. 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

 - Proporcionar em pelo  
- Elaboração coletiva 
do calendário de 
reuniões. 
- Preparação de 
bilhetes, chamadas e 
comunicados pelo 
Facebook, blog, 
grupos de WhatsApp 
e/ou 
E-mails. 
- Reuniões periódicas 
de avaliação com 
professor 
conselheiro, turma e 
SOE. 

 
- Projetos SOE e 
EEAA. 

  

- Projetos da 
escola, tais 
como: JICEF, 
Feira de 
Ciências, Festa 
Junina. 

    

- Incentivar a menos 50% a - Reunião Semanal - Direção No decorrer do 
participação da participação de alunos com a Coordenação - Coordenação ano letivo. 
comunidade nas na reunião bimestral de e Direção. - Secretaria  

atividades escolares. pais por meio de - Avaliação feita - Parceria  

 exposições, pelos docentes em - Professores  

 apresentações e outros. coordenação. - CREPP  

  - Acolhimento das - Professores  

 – Convocar pelo menos críticas e sugestões readaptados  

 80% pais no decorrer do da comunidade. - Servidores  

 ano letivo, para - Consulta a   

 atendimento individual comunidade por   

 com a direção, SOE, meio de   

 professores e formulários e   

 coordenação, sempre questionários.   

 que se observar - Avaliação das   

 necessário. reuniões.   

 
– Promover em pelo 

   

 menos 50% encontros de    

 convivência com os    

 membros da    

 comunidade escolar no    

 decorrer do ano letivo,    

 observando datas    

 comemorativas e os    

 projetos desenvolvidos na    

 U.E.    
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- Favorecer uma 
atitude sustentável 
no ambiente escolar. 

– Discutir e fortalecer 
em 50% ações de 
reciclagem e 
reaproveitamento de 
recursos. 

– Discussão com os 
estudantes a respeito 
do reaproveitamento 
de objetos usados e 
realização de bazares 
para captação de 
recursos em datas a 
serem acordadas com 
o grupo. 
- Gincanas. 

- Reunião com a 
coordenação, 
direção e 
professores. 

- Direção 
- Coordenação 
- Professores 
- Supervisão 
- Professores 
readaptados 
- Servidores 

No decorrer do 
ano letivo. 

 

- Otimizar o fluxo de 
trabalho na escola. 

- Realizar sempre (80%) 
reuniões semanais de 
planejamento e 
avaliação com os 
membros da equipe 
gestora e 
coordenadores. 
– Fazer contatos 
telefônicos com pelo 
menos 80% dos pais de 
alunos que apresentem 
alguma necessidade 
maior de 
acompanhamento. 
– Fazer um 
levantamento de 100% 
da frequência de pais nas 
reuniões e estabelecer 
contato com pais 
ausentes. 

- Reunião semanal 
direção/coordenação. 
- Contato constante 
com a comunidade 
escolar. 
- Formação de 
grupos de 
WhatsApp. 

- Reunião com a 
coordenação, 
direção e 
professores. 

- Direção 
- Coordenação 
- Professores 
- Supervisão 
- Professores 
readaptados 

- Secretaria 

No decorrer do 
ano letivo. 
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 – Melhorar em 80% uma 
forma de comunicação 
com os pais. 

     

- Investir no 
fortalecimento das 
relações 
interpessoais. 

- Envolver 100% dos 
professores na 
preparação de eventos e 
projetos escolares no 
decorrer do ano letivo. 
- Promover em 100% o 
reconhecimento do 
esforço e da criatividade 
dos membros da equipe 
escolar na realização de 
seu trabalho. 
– Criar em 80% espaço e 
condições para 
momento de 
confraternização entre 
os membros da 
comunidade escolar em 
todos os segmentos: 
pais, profissionais da 
escola, estudantes e 
colaboradores. 
– Incentivar e apoiar em 

100% a realização da 
comemoração da 
Conclusão do Ensino 

- Elaboração coletiva 
dos eventos e 
projetos a serem 
realizados. 
- Reunião semanal. 
- Confraternização. 
- Formatura dos 9ºs 
anos. 

Reunião com a 
coordenação, 
direção e 
professores. 

- Direção 
- Coordenação 
- Professores 
- Supervisão 
- Servidores da 
escola. 

No decorrer do 
ano letivo. 
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 Fundamental das turmas 
do 9º ano. 
- Promover em 50% a 
Amostra de Talentos da 
comunidade escolar. 

     

- Investir na melhoria 
das instalações 
físicas da escola. 

– Promover em pelo 
menos 80% de pequenos 
reparos sempre que 
necessário. 
- Usar em 100% o PDAF 
de forma otimizada na 
busca da melhoria das 
instalações da Unidade 
Escolar. 

- Uso padronizado da  
verba do PDAF. 

- Reunião com os 
membros do 
conselho escolar 
- Escuta da 
comunidade 
escolar. 

- Direção 
- Coordenação 
- Professores 
- Supervisão 
- Servidores 
- Conselho escolar 
- Comunidade 
escolar. 

No decorrer do 
ano letivo. 

- PDAF 
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14 PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

 

14.1 Plano de ação da Coordenação Pedagógica 

 

Objetivos 

Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias 

envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

- Coordenar o trabalho 

pedagógico na escola 

otimizando o espaço 
tempo da coordenação 

pedagógica, atuando em 
sintonia com a 

Supervisão Pedagógica, 

SOE, Sala de Recursos e 
EEAA. 

- Coordenar a construção 

coletiva e a efetivação da 

proposta  pedagógica 
curricular da escola a partir das 

políticas educacionais e 
Diretrizes Curriculares 

Nacionais; 

 
- Verificar a adequação dos 

planejamentos mediante às 
metas estabelecidas no PPP; 

- Professores; 

- Equipe 

Pedagógica; 

- Serviço de 

Orientação 

Educacional (SOE); 

- Equipe 

Especializada de 

Apoio à 

Aprendizagem; 

- Gestoras; 

- Psicopedagoga. 

- Estudantes; 

- Professores 

- Familiares dos 

estudantes; 

- Comunidade. 

Março  

dezembro 

2022 

a - Reuniões pedagógicas; 

- Reuniões com os pais; 

- Dados estatísticos; 

- Através do envolvimento dos 

profissionais da escola como um 

todo. 
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Objetivos 

Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias 

envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

- Acompanhar o projeto 
político pedagógico da 
escola. 

- Acompanhar a execução  
do PPP;  

  - Proporcionar momentos  
durante a coordenação 
coletiva,  reunião de pais e 
planejamento pedagógico com 
a comunidade para avaliação 
do PPP.  

 - Construção, implementação e     
avaliação do PPP. 

 - Organização da rotina de    
trabalho. 
 

 - Direção 
 - Supervisão 
 -Equipe 
  de  professores. 

 
 
 
 
 
 
 

 - Direção 
 - Supervisão 
 - Equipe de                
professores. 

Março a 
Dezembro 
2022 

- Avaliações durante 
coordenação coletiva, reunião 
de pais e planejamento 
pedagógico com a comunidade 
para avaliação do PPP por meio 
de registro em ata e 
questionário. 
- Reuniões pedagógicas; 
- Reunião com os pais; 
- Dados estatísticos; 

   - Através do envolvimento dos        
profissionais da escola. 

Objetivos 

Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias 

envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

 
 -Realizar as Coordenações 

   Pedagógicas 
 

 
 - Executar o trabalho de 

Coordenação sempre em 
conexão com a direção da 
escola.  

- Planejar e executar reuniões 
pedagógicas.  

- Proporcionar troca de materiais 
e atividades entre os 
professores.  

- Proporcionar práticas 
inovadoras aos professores, 
pequisando, estudando, 

 
Professores;  
- Equipe 
Pedagógica; - 
Serviço de 
Orientação 
Educacional (SOE);  
- Equipe 
Especializada de 
Apoio à 
Aprendizagem;  
- Gestoras;  
- Psicopedagoga. 

 

 - Direção; 
 - Coordenação; 

- Supervisão; 
 -Equipe de      
professores. 

 

 
Março a 

Dezembro 

2022 

 
- Reuniões pedagógicas; 

- Reuniões com os pais; 

- Dados estatísticos; 

- Através do envolvimento dos 

profissionais da escola como um 

todo. 
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fazendo cursos, oferecendo 
atividades. 

-  Trocar experiências e procurar 
sempre ouvir os professores e 
atendê-los sempre que 
possível. 

Objetivos 

Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias 

envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

-Orientar 
pedagogicamente os 
docentes, os discentes e 
suas famílias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participar das Reuniões de 
pais. 

 
- Estabelecer vínculo e parceria 
com os alunos visando 
melhorar o ambiente escolar e 
o processo ensino- 
aprendizagem.  

 
- Dar atenção individual e 
coletiva a todos envolvidos no 
processo de ensino- 
aprendizagem. 

 

- Professores;  
-Equipe 
Pedagógica;  
- Serviço de 
Orientação 
Educacional (SOE); 
 - Equipe 
Especializada de 
Apoio à 
Aprendizagem;  
- Gestoras;  
- Psicopedagoga 

 
 - Professores 
 - Familiares dos 
estudantes 

 
Março a 
Dezembro 2022 

- Reuniões 
diferenciadas 
- Diálogos 
- Momentos 
diferenciados 
na escola 

 

Objetivos 
Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias 
envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das Ações 
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- Elaborar estratégias 
para melhoria do 
desempenho escolar dos 
estudantes 

- Organizar horários e 
atividades substitutivas, na 
falta de professores. 

 
  - Analisar os resultados da 
avaliação diagnóstica.  

 
 - Manter contato constante 
com os alunos/turma em 
dificuldade, transmitindo-lhes 
orientações para melhor 
estudarem determinadas 
disciplinas.  

 
- Acompanhar os alunos com 
dependência, procurando fazer 
com que o professor esteja 
atento quanto ao 
desenvolvimento dos mesmos. 

  
- Avaliar as práticas já 
planejadas, discutindo com os 
envolvidos e sugerindo 
inovações.  

 
- Acompanhar o desempenho 
acadêmico dos alunos, através 
de registros, orientando os 
docentes para a criação de 
propostas diferenciadas e 
direcionadas aos que tiverem 
desempenho insuficiente.  

 

-Professores;  
-Equipe 
Pedagógica;  
- Serviço de 
Orientação 
Educacional (SOE); 
 - Equipe 
Especializada de 
Apoio à 
Aprendizagem;  
- Gestoras;  
- Psicopedagoga. 

 

Estudantes Março 
a Dezembro 

2022 

- Avaliações durante 
coordenação coletiva e 
coordenação individual  
- Conselhos de classe 
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- Coordenar e subsidiar a 
elaboração do Diagnóstico da 
realidade escolar.  
- Pesquisar e acompanhar as 
causas da repetência e o 
rendimento escolar dos alunos. 

 
- Atuar preventivamente de 
modo a evitar que os alunos 
faltem às aulas, alertando 
os alunos e seus pais para a 
possibilidade de não aprovação 
daqueles que 
obtiverem um percentual 
inferior a 75% do total de horas 
letivas, mesmo se o 
rendimento escolar dos 
mesmos for satisfatório. 

 
 - Alertar a família que o Ensino 

Fundamental é obrigatório por 
Lei e de seu dever de zelar para 
que seus filhos frequentem a 
instituição de ensino. 
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Objetivos 

Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias 

envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

  - Orientar os professores 
em ações na Semana 
Distrital de Inclusão, 
Semana da 
Conscientização do uso 
Sustentável da água, 
Semana da Educação 
para a Vida, Semana da 
Prevenção do Uso de 
Drogas no DF, Respeito à 
diversidade e inclusão. 
 

 - Palestras;  
 - Exibição de filmes;  
 - Dinâmicas variadas; 
 - Roda de conversa; 
 - Montagem de murais 

temáticos. 
 - Hora Cívica temática. 

- Professores;  
-Equipe 
Pedagógica;  
- Serviço de 
Orientação 
Educacional (SOE); 
 - Equipe 
Especializada de 
Apoio à 
Aprendizagem;  
- Gestoras;  

  - Psicopedagoga. 
 

- Professores;  
   - Alunos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Março a 
Dezembro 2022 

- Reuniões 
pedagógicas/coordenação; 
- Reunião com os pais; 
- Através do envolvimento dos 
profissionais da escola como um 
todo. 

 
 
 
 

 

Objetivos 
Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias 
envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

- Promover e articular 
momentos com a família 
e com a comunidade por 
meio de palestras e 
sensibilização, eventos 
culturais e reuniões de 
pais e professores. 

- Reunião de pais e convocação 
para atendimento individual 
com o responsável;  

 
- Consolidação de pesquisas  
de opinião realizadas junto aos 
pais/responsáveis sobre o 
diagnóstico da realidade 
escolar: questionário 
preenchido pelos pais,  
estudantes e professores. 

 

- Professores;  
-Equipe 
Pedagógica;  
- Serviço de 
Orientação 
Educacional (SOE); 
 - Equipe 
Especializada de 
Apoio à 
Aprendizagem;  
- Gestoras;  

  - Psicopedagoga. 
 

- Professores; 
 - SOE,  
 - Equipe 
pedagógica; 
- Conselho 
Escolar;  
- Pais ou 
Responsáveis; 
- Gestor. 

 
 

 

 
Março a 
Dezembro 2022 

 - Reuniões pedagógicas; 
 - Reunião com os pais; 
 - Dados estatísticos; 
- Através do envolvimento dos 

profissionais da escola como um 
todo. 

 
 
 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

9

5 

 

 

Objetivos 

Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias 
envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

- Promover iniciativas 
culturais /(Projetos 
Interdisciplinares) a  

  cada semestre;  
 

 

- Construção de cronograma 
para organização e distribuição 
dos projetos e datas 
comemorativas, para que não 
sobrecarregue as 
turmas/professores 
/orientação pedagógica para 
continuidade e implementação 
dos projetos e das atividades a 
serem desempenhadas; 

 

- Envolvimento e 
participação dos 
profissionais da 
escola, dos alunos e 
pais como um todo; 

 Março a 
Dezembro 2022 

 - Reuniões pedagógicas; 
 - Reunião com os pais; 
 - Dados estatísticos; 
- Através do envolvimento dos 

profissionais da escola como um 
todo. 

 

Objetivos 

Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias 
envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

- Desenvolver ações e 
estratégias que 
possibilitem a inclusão 
efetiva de todos os 
alunos, em todas as 
atividades do processo 
ensino-aprendizagem, 
como também nas 
diversas atividades 
pedagógicas 
desenvolvidas pelo CEF 
405 Sul. 

- Proporcionar ao estudante 
com necessidades especiais 
uma educação especializada 
visando seu desenvolvimento 
sócio afetivo, físico e 
intelectual, mediante 
procedimentos didáticos  
adequados e adaptados de 
acordo com a necessidade de 
cada um. 
 

 - Oferecer aos estudantes 
portadoes de  deficiência, com 
transtornos e/ou distúrbios de 
aprendizagem um ambiente 
adequado ao desenvolvimento 

- Equipe 
Pedagógica; 

  - Serviço  
 Especializado de  
Apoio á  
Aprendizagem  

  (SOE) 
 - Gestoras 
 - Psicopedagoga 
 - Coordenação 
pedagógica. 

 

- Estudantes;  
  - Familiares dos 

Estudantes;  
 

Março a 
Dezembro 2022 

 
 - Reuniões pedagógicas; 
 - Reunião com os pais; 
 - Dados estatísticos; 
- Através do envolvimento dos 

profissionais da escola como um 
todo. 
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de suas potencialidades com o 
uso de todos os recursos 
didáticos possíveis. 

 
- Garantir a adequação 
curricular dos estudantes com 
necessidades educacionais 
especiais como instrumento 
para a aquisição da 
aprendizagem, bem como, 
proporcionar o 
acompanhamento desses 
estudantes pelos profissionais 
da sala de recursos.  

 

Objetivos 

Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias 
envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

- Estimular a formação 
continuada da equipe 
docente e demais 
funcionários realizando 
momentos de 
capacitação (através da 
divulgação dos cursos 
oferecidos pela EAPE) e 
através de discussões 
dentro   do espaço tempo 
da coordenação 
pedagógica. 

 
 

- Engajar os professores e 
demais funcionários sobre os 
cursos de formação 
continuada ofertados pela 
EAPE, com o objetivo de 
instrumentalizá-los em 
relação a organização e 
planejamento pedagógico 

- Fomentar a importância da 
participação dos professores 
regentes, coordenadores, 
orientadora educacional e 
demais servidores nos cursos 
de formação da EAPE. 

- EAPE Professores; 
 - SOE,  
 - Equipe 
pedagógica; 
- Conselho 
Escolar;  
- Pais ou 
Responsáveis; 
- Gestores. 

 

Março a 
Dezembro  

      2022 
 
 

 - Reuniões pedagógicas; 
 - Reunião com os pais; 
 - Dados estatísticos; 
- Através do envolvimento dos 

profissionais da escola como um 
todo. 
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Objetivos 

Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias 

envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

 

- Acompanhar o 
processo de ensino 
aprendizagem, e a partir 
do diagnóstico, 
identificar as fragilidades 
e potencialidades para o 
planejamento de ações 
interventivas ou projetos 
interventivos. 

 

 - Promover um 
espaço/momento em que a 
escola faça uma avaliação 
diagnóstica no início de cada 
semestre que permita 
identificar as fragilidades dos 
nossos estudantes. 

 
 - Analisar constantemente as 

fragilidades dos alunos 
propondo aos professores 
projetos interventivos a fim de 
sanar e/ou minimizar as 
dificuldades de aprendizagem 
identificadas. 

 
 - Mapeamento das 

potencialidades alcançadas 
pelos estudantes, por turma e 
por bimestre. 

 
 -  Análise de registros 

avaliativos; 
 
 - Orientar e planejar atividades 

de recuperação contínua de 
forma a recuperar os objetivos 
que não foram alcançados 
pelos estudantes dentro do 

 
- Professores; 

-Equipe 
Pedagógica; 
- Equipe 
Especializada de 
Apoio à 
Aprendizagem 
- SOE; 

- Gestoras; 
-Coordenação 
pedagógica. 

 
- Estudantes 

 
Março a 
Dezembro 
2022 

 

- Reuniões pedagógicas; 

- Reuniões com os pais; 

- Dados estatísticos; 

- Através do envolvimento dos 
profissionais da escola como um 
todo. 
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próprio bimestre.  
 
 - Fortalecer a avaliação 

formativa como forma 
estratégica para garantir a 
aquisição das aprendizagens 
por parte dos estudantes. 

 

Objetivos 

Específicos 

Ações Estratégicas Parcerias 

envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

 

 - Mostrar ao corpo 
docente  as vantagens a 
construção do 
conhecimento de forma 
progressiva, contínua e 
integrada, numa 

  proposta  pautada em 
projetos 
interdisciplinares. 

 
- Acompanhar os projetos 
interdisciplinares propostos 
para o ano letivo de 202.  

 
1. Projetos :  
 

2. Projeto da  EEAA - 
além do trabalho pedagógico 
relacionado ao ensino 
aprendizagem, a EEAA também 
trabalha temas sócio-afetivos 
com a comunidade escolar 
através de palestras e rodas de 
conversa com intuito de 
proporcionar maior bem estar 
a comunidade. 

 
3. Projeto “Feira de 

Ciências”- A intenção deste 
projeto é fazer com que os 
alunos busquem a integração 

 
- Professores; 

-Equipe 
Pedagógica; 
- Equipe 
Especializada de 
Apoio à 
Aprendizagem 
- SOE; 

- Gestoras; 
 -Coordenação 
pedagógica 

 

  
 Estudantes 

 
   Março a 

Dezembro 
   2022 

 
- Reuniões pedagógicas;      
  - Reuniões com os pais;  
  - Dados  estatísticos;  
  - Através do envolvimento dos 

profissionais da escola como um 
todo. 
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do conhecimento científico, 
bem como reconhecer que a 
ciência é um mecanismo que 
possibilita novas descobertas. 

 
4. Festa Junina/ Um dia 

na Roça: Tem o objetivo de 
estabelecer e fortalecer os 
laços entre família e a escola, 
ou seja, aproximar a 
comunidade escolar. Além 
disso, a festa junina contribui 
para desenvolver habilidades 
socioculturais nos educandos. 
Ao possibilitar a integração 
entre os alunos, essa 
festividade estimula 
competências importantes  
para a sociabilização, a 
cooperação, o respeito e o 
desenvolvimento das 
capacidades e habilidades 
motoras, sociais, cognitivas  e 
culturais dos alunos.  

 
5. JICEF - São realizadas 

atividades esportivas 
diversificadas onde os alunos 
participam de competições, 
sendo então os campeões 
premiados. A atividade 
esportiva é de extrema 
importância para o 
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desenvolvimento das 
capacidades e habilidades 
motoras e cognitivas dos 
alunos. 
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12.2 – Plano de ação dos Servidores Readaptados (apoio pedagógico) 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVES CRONOGRAMA 

- Identificar o 
espaço para 
confecção de 
material 
pedagógico para 
os professores, 
atendimentos de 
alunos e apoio 
para a Direção. 
 -Auxiliar os 
profesorres nas 
demandas 
pedagógicas, 
quando 
necessário. 
- Apresentar as 
propostas de 
trabalho  à direção 
e aos professores. 
- Realizar arquivos 
de documentos 
enviados aos pais e 
ou responsáveis.  
Participar das 
Coordenações e 
Conselhos de 

- Estruturação do espaço 
de trabalho. 
- Promoção da 
identidade do 
Readaptado. 
-  Apoio pedagógico 
individual e coletivo 
junto aos professores e 
alunos. 
- Organização e 
Confecção de material 
pedagógico para os 
Professores. 
- Apoio aos assuntos 
relacionados à Direção. 

- Apoio individual e 
coletivo às necessidades 
pedagógicas. 

- Devolução aos 
professores das 
demandas por eles 
encaminhadas. 

- Atendimento aos 
alunos e responsáveis. 

- Identificação da sala de 
apoio à Direção, 
Professores, Alunos e 
Responsáveis. 
- Apresentação das 
propostas de Trabalho. 
- Registro dos 
documentos e rotina de 
arquivamento. 
- Sistematização das 
demandas para realizar 
as intervenções 
necessárias. 
- Apoio sistemático aos 
alunos que necessitam.  

- Assistência aos 
professores através de 
intervenções coletivas 
ou individuais. 

- Apresentação das 
ações realizadas com 
relação aos 
encaminhamentos dos 
professores e direção. 

- Observação e análise 
dos trabalhos realizados. 
 

- Feedback com os 
professores e Direção. 
 
- Observação e análise 
das intervenções 
realizadadas com os 
professores e alunos. 

Professora Kelly Cristina 
de Sousa Costa 

Março a dezembro. 
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classe. 
 - Atender às 
necessidades dos 
alunos e  
responsáveis. 

- Apoiar a Direção 
nas necessidades 
vigentes da U.E. 

- Participar de 
Reuniões com a 
Direção, 
Professores e a 
Comunidade 
Escolar. 

 
 
 
 

- Mediação de situações 
do cotidiano escolar. 
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12.3 – Plano de ação da Biblioteca Escolar  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVES CRONOGRAMA 

- Incentivar a 
prática de leitura 
como forma de 
aquisição de 
conhecimentos 
diversos. 
- Despertar prazer 
pela leitura. 
- Aprimorar a 
interpretação de 
textos diversos por 
meio da leitura de 
livros escolhidos 
pelos estudantes 
no acervo da 
biblioteca. 
- Aprimorar a 
prática escrita por 
meio da prática da 
leitura de livros 
- Utilizar a leitura 
como forma de 
entretenimento. 
 

- Tornar a leitura uma 
prática que faça parte 
da rotina dos estudantes 
na escola. 
- Utilizar a leitura como 
forma de interação 
criativa entre os alunos 
- Conscientizar os alunos 
sobre os benefícios da 
leitura.  
- Fazer da biblioteca um 
espaço familiar aos 
alunos. 
- Dar liberdade ao 
estudante para que 
escolha  livros cujos 
conteúdos estejam 
relacionados ao seu 
interesse. 

- Apresentação do 
acervo da biblioteca aos 
alunos 
- Diálogo com os aluno 
para identificar os 
assuntos pelos quais 
eles têm mais interesse 
- Empréstimo de livros 
durante intervalo e 
durante o horário de 
aula, quando o 
professor permitir a 
saída do aluno para esta 
finalidade 
- Auxilio aos estudantes 
na escolha dos títulos de 
livros, quando 
necessário. 
- Buscar títulos que 
sejam de interesse dos 
estudantes (na feira de 
livros anual ou em 
aquisições  de outra 
natureza. 

- Verificação da 
aprendizagem por meio 
de entrevista aos 
professores sobre o 
rendimento dos alunos 
que praticam a leitura. 
- Verificação por meio 
da planilha de objetivos 
se os estudantes estão 
atingindo os objetivos 
de aprendizagem em 
conteúdo. 
- Verificação por meio 
de entrevista se os 
estudantes se os 
estudantes estão 
fazendo conexões com o 
conteúdo da leitura e 
demais conteúdos de 
aprendizagem. 

Kelly Cristina e Silézie Fev/2020 
Conversa sobre 
leitura com os 
alunos. 
Março/2022 
Apresentação do 
acerco de livros e 
início dos primeiros 
empréstimos. 
Abril a junho/2022 
Empréstimos e 
devolução de livros. 
Julho/2022 
Relato das 
experiências dos 
alunos. 
Setembro/2022 
Verificação da 
eficácia de 
projeto/continuação 
dos empréstimos. 
Novembro/2022 
Encerramento das 
ações do projeto. 
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  12.4 -  Plano de Ação do SOE 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

1. Ação Institucional 
1.1. Identificar a sala 
de Orientação 
Educacional na 

Plataforma Google 

1. Estruturação do Espaço 
da Orientação Educacional 
1.1. Promoção da 
Identidade da Orientação 
Educacional em 100%. 

 

 
1.2. Apoio pedagógico 
individual e coletivo junto 
aos professores em 50%. 

 
 

 
1.3. Organização dos 
instrumentos de registros 
como elaboração de 
formulários e rotina de 
arquivamento em 100%. 

 
 
 
 

 
 
1.4. Análise das demandas 
para realizar a intervenção 
necessária a cada aluno e 

1.1. Identificação da sala de 
Orientação Educacional na 
Plataforma Google 
Classroom. 

 
1.2. Apresentação das 
propostas do SOE das 
atividades não presenciais e 
presenciais à direção e 
professores. 

 
1.3. Registros dos 
documentos e rotina de 
arquivamento. 

 
1.4. Sistematização das 
demandas para realizar as 
intervenções necessárias 

 
1.5. Apoio sistemáticos aos 
encaminhamentos 
realizados. 

Observação e análise 
de que os recursos 
utilizados estão 
sendo úteis para as 
ações da OE. 

  - Pedagogo; 
- Orientador 
Educacional; 
- Equipe Gestora; 
-EEAA; 
-Docentes. 

Março a dezembro. 

Classroom.   

1.2. Apresentar as 
  

propostas do SOE no   

contexto de atividades   

pedagógicas não   

presenciais à direção.   

1.3. Realizar registros 
  

de atendimentos aos   

alunos, professores e   

aos pais e/ou   

responsáveis para    

  fazerem parte dos    

arquivos da OE.   

   

   

1.4. Participar dos 
Conselhos de Classe 
recebendo os 
encaminhamentos 
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realizados pelos 
professores. 

 

 
 

acompanhamento em 
80%. 
 
1.5 – Acompanhamento e 
intervenção nos assuntos 
relacionados ao apoio e 
auxílio nos 
encaminhamentos 
realizados pelo Conselho 
de Classe. 

 

    

2. Realizar 
acolhimento aos 
professores nas 
situações de busca 
espontânea. 

2. Apoio individual e 
coletivo aos professores 
em 80%. 

2. Assistência aos 
professores através de 
intervenções coletivas ou 
individuais. 

 
Observação e análise 
das intervenções 
realizadas pela OE. 

Pedagoga, 

Orientadora 
Educacional, 

Equipe Gestora, 

 
Março a dezembro. 

2.1. Utilizar o espaço 
da coordenação 
coletiva para acolher 
as demandas e dar 
devolutivas dos 
encaminhamentos 
realizados. 

2.2. Realizar ações 
integradas junto as 
EEAA, Sala de 
Recursos no trabalho 

2.1. Devolução       aos 
professores das demandas 
por eles encaminhadas. 

 
 

 
2.2. Integração aos 
serviços (Sala de Recursos 
e EEAA) para a viabilização 
das ações. 

 

2.1. Apresentação das 
demandas aos professores. 

 
 

 
2.2. Colaboração da 
Orientação educacional aos 
serviços da Sala de Apoio e 
EEAA visando a integração 
das ações. 

 EEAA e 

Docentes. 
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de encaminhamento, 
discussão, 
atendimento aos 
alunos com 
transtornos funcionais 
e necessidades 
especificas. 

     

2.3. Encaminhar casos 
que são de 
competência de 
outros profissionais, 

 
2.3. Apoio das Redes de 
Proteção em 50%. 

 
2.3. Encaminhamento dos 
alunos e família para redes 
de apoio. 

 

2.4. Realizar 
intervenções coletivas 
com alunos individuais 
ou em grupos. 

 
2.4. Promoção de ações 
interventivas aos alunos 
em 80%. 

 

2.4. Assistência aos alunos 
através de intervenções 
coletivas, individuais ou em 
grupos. 

 

2.5. Desenvolver 
projetos que atendam 
as demandas com 
relação às dificuldades 
de aprendizagem e a 
ao relacionamento 
interpessoal. 

 
 

 
2.5. Desenvolvimento de 
projetos (hábitos de 
estudo, bullying e 
autoestima). 

 

 
2.5. Realização de projetos 
que atendam as dificuldades 
de aprendizagem e ao 
relacionamento 
interpessoal. 

2.6. Acolher, 
encaminhar alunos 
em situação de 
vulnerabilidade às 
redes sociais de apoio. 

 

2.6. Ações de acolhimento 
aos alunos. 

2.6. Acolhimento dos alunos 
em situações de 
vulnerabilidade. 
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2.7. Acompanhar as 
famílias no processo 
de ensino- 
aprendizagem diante 
das dificuldades que 
os alunos 
apresentam. 

2.7. Acompanhamento das 
famílias no processo- 
ensino aprendizagem dos 
alunos. 

2.7. Acolhimento das famílias 
na ajuda do processo ensino- 
aprendizagem. 

   

 

2.8. Orientar e auxiliar 
os pais e/ou 
responsáveis para a 
importância dos 
hábitos de estudo 
com relação ao 
planejamento, 
disciplina frente ao 
momento atual. 

 

 
2.8. Orientação aos pais 
com relação ao 
planejamento de estudos 
dos alunos em 50%. 

 
2.8. Desenvolvimento de 
ações no auxílio aos pais para 
auxiliar os filhos com relação 
ao planejamento dos 
estudos. 

 

2.9. Mediar situações 
problemas com 
relação aos alunos e 
demais membros da 

escola. 

 
2.9. Mediação de 
situações do cotidiano 
escolar. 

 
2.9 Acolhimento aos alunos 
e demais membros da escola 
em situações de conflito. 
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 12.5 - Plano de Ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) 

 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 

 
Dimensão 1: 
Mapeamento 
Institucional 

Efetuar o mapeamento das 
demandas e possibilidades de 
intervenção na unidade escolar 
onde a EEAA/SAA atua, 
participando ativamente dos 
processos pedagógicos, do 
acolhimento e do 
acompanhamento de 
profissionais, acompanhando 
profissionais, estudantes e 
famílias. 

Será feito de forma 
presencial através 
de reuniões, 
podendo também 
ser feito através de 
mensagens de texto 
whatsapp e contato 
telefônico. 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA; 
Psicóloga EEAA; 
Serviço de Orientação 
Escolar; 
Direção; 
Supervisão; 
Coordenação e 
Professores. 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 

 
 

Dimensão 1: 
Mapeamento 
Institucional 

Avaliar quanto à adaptação do 
estudante ao meio educacional 
em que está inserido e sobre as 
possibilidades de a família 
prestar o apoio e 
acompanhamento na realização 
das tarefas escolares. 

Será feito de forma 
presencial através 
de reuniões da 
escola com os 
responsáveis dos 
alunos com intuito 
de orientação e 
acolhimento das 
demandas. 
Elaboração de 
apresentações sobre 
temas pedagógicos 
e socioafetivos com 
intuito de oferecer 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA; 
Psicóloga EEAA; 
Serviço de Orientação 
Escolar; 
Direção; 
Supervisão; 
Coordenação e 
Professores. 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 
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ferramentas para a 
comunidade escolar 
saber lidar com as 
dificuldades. 

 
 
 
 

 
Dimensão 1: 
Mapeamento 
Institucional 

Efetuar o mapeamento dos 
níveis de aprendizagens dos 
alunos de todas as séries no 
início do ano letivo com 
objetivo de verificar possíveis 
defasagens escolares e a partir 
de então resgatar os conteúdos 
pedagógicos dos alunos. 

Elaboração     e 
aplicação de uma 
prova diagnóstica 
para os alunos   de 
todas as séries com 
conteúdos    de 
redação, 
interpretação   de 
texto e matemática. 
Correção das provas 
e análises  dos 
resultados e resgate 
dos conteúdos para 
os alunos. 

 

Ao longo do 
ano letivo. 

Pedagoga EEAA; 
Psicóloga EEAA; 
Direção; 
Supervisão; 
Coordenação e 
Professores. 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 

 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 1: 
Mapeamento 
Institucional 

Proceder junto às famílias, com 
clareza e objetividade, 
comunicação efetiva para 
promover acolhimento às 
necessidades educacionais e 
emocionais delas e dos 
estudantes, encaminhando para 
os parceiros da rede externa 
sempre que a demanda 
extrapolar o domínio da 
educação. 

Será feito de forma 
presencial através 
de reuniões da 
escola com os 
responsáveis dos 
alunos com intuito 
de orientação e 
acolhimento das 
demandas. 
Elaboração de 
apresentações sobre 
temas pedagógicos    
e socioafetivos com 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA; 
Psicóloga EEAA; 
Serviço de Orientação 
Escolar; 
Direção; 
Supervisão; 
Coordenação e 
Professores 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 
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intuito de oferecer 
ferramentas para a 
comunidade escolar 
saber lidar com as 
dificuldades. 
 

 

Dimensão 2: 

Assessoria ao 

trabalho coletivo 

Apoiar e auxiliar os docentes 
nas orientações para a 
retomada da rotina escolar e 
engajamento nas atividades. 

Será feito de forma 
presencial durante 
as coletivas e 
coordenações 
individuais dos 
professores. 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Orientação Escolar 
Equipe Gestora 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 

 
Dimensão 2: 

Assessoria ao 

trabalho coletivo 

Desenvolver ações, em parceria 
com os demais profissionais da 
UE, voltadas ao acolhimento dos 
docentes e estudantes. 

Será feito de forma 
presencial durante 
as coletivas  e 
coordenações 
individuais  dos 
professores. 

 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Orientação Escolar 
Equipe Gestora 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 

 
Dimensão 2: 

Assessoria ao 

trabalho coletivo 

Desenvolver o Projeto de 
Educação Emocional Integrada 
com objetivo de desenvolver 
habilidades emocionais dos 
alunos. 

Será feito em forma 
presencial nas salas 
de aula com os 
alunos através de 
rodas de conversa e 
palestras. 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Orientação Escolar 
Equipe Gestora 
Professores 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 

 

 
Dimensão 2: 

Assessoria ao 

trabalho coletivo 

Desenvolver a assessoria do 
Projeto de Escrita e Tabuada 
com os Professores e alunos, 
tendo como objetivos o 
desenvolvimento de habilidades 
de escrita, interpretação de 

Será feito em forma 
presencial nas salas 
de aula com os 
professores e alunos 
durante as aulas dos 
Projetos 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Orientação Escolar 
Equipe Gestora 
Professores 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 
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texto, como também as 
habilidades de raciocínio lógico 
dos alunos. 

Interdisciplinares. 

 

Dimensão 2: 

Assessoria ao 

trabalho coletivo 

Cooperar com a elaboração de 
instrumentos e procedimentos 
nas intervenções didático 
metodológicas que        auxiliem na 
retomada do processo de 
ensino e aprendizagem em 
modo presencial. 

 

Será feito de forma 
presencial durante 
as coletivas  e 
coordenações 
individuais  dos 
professores. 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Orientação Escolar 
Equipe Gestora 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 

 

 
Dimensão 2: 

Assessoria ao 

trabalho coletivo 

Participar efetivamente dos 
Conselhos de Classe, de modo a 
promover reflexões sobre o 
desenvolvimento e a 
aprendizagem dos estudantes, 
bem como sobre as propostas e 
práticas pedagógicas, com olhar 
atento à vivência dos 
estudantes. 
 

Será feito de forma 
presencial nos dias 
de conselho de 
classe. 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Orientação Escolar 
Equipe Gestora 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 

 
Dimensão 2: 

Assessoria ao 

trabalho coletivo 

Criar espaços de reflexão com e 

entre os professores, 

coordenadores pedagógicos e 

direção escolar, com objetivo 

de promover discussões, 

conscientizações e possíveis 

transformações das concepções 

orientadoras de práticas 

pedagógicas. 

Será feito de forma 
presencial. 
A assessoria 
pedagógica da EEAA 
é realizada através 
das reuniões nas 
coordenações 
coletivas 
pedagógicas e 
coordenações 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Orientação Escolar 
Equipe Gestora 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 
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Instrumentalizar a equipe 

escolar e, principalmente, o 

corpo docente para o estudo, 

planejamento, 

operacionalização e avaliação 

de ações de ensino 

intencionalmente planejadas, 

por meio de um 

assessoramento continuado em 

serviço, no que compete o 

conhecimento psicológico e 

pedagógico. 

 

Contribuir em parceria com os 

demais profissionais, para a 

promoção da análise crítica 

acerca da identidade 

profissional dos atores da 

instituição educacional, 

principalmente do corpo 

docente, de modo a provocar a 

revisão e/ou a atualização de 

suas atuações. 

 

individuais. 

Dimensão 3 - 

Acompanhamento do 

processo de ensino-

aprendizagem 

Contribuir para que o professor 

promova situações didáticas de 

apoio à aprendizagem do aluno, 

criando um novo foco de 

analise para o processo de 

ensino e de aprendizagem e 

Será feito de forma 
presencial. 
A   assessoria 
pedagógica da EEAA 
é realizada através 
das reuniões nas 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 
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construindo alternativas 

teórico-metodológicas de ensino 

com foco na construção de 

habilidades e de competências 

pelos alunos. 

Favorecer o desempenho 

escolar dos alunos, com vistas à 

concretização de uma cultura 

de sucesso escolar. 

 

coordenações 
coletivas 
pedagógicas  e 
coordenações 
individuais. 

Dimensão 3 - 

Acompanhamento do 

processo de ensino-

aprendizagem 

Elaborar Relatórios de Avaliação 

e Intervenção Educacional, 

assim como outros documentos 

pertinentes. 

Será feito de forma 
presencial na escola 
e nas coordenações 
individuais. 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 

 
 

Dimensão 3 - 

Acompanhamento do 

processo de ensino-

aprendizagem 

Participar de estudos de casos 

sempre que necessário e de 

acordo com as demandas 

específicas de cada UE, visando 

ao        acompanhamento e ao 

direcionamento de  ações para 

o sucesso escolar. 

 

Será feito de forma 
presencial através 
de reuniões na 
escola com os 
responsáveis do 
aluno. 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 

Dimensão 3 - 

Acompanhamento do 

processo de ensino-

aprendizagem 

Diante da queixa escolar, 

refletir junto com professor e 

família sobre  as possibilidades, 

contexto atual do estudante e 

suas necessidades. 

Será feito de forma 
presencial através 
de reuniões na 
escola com os 
responsáveis do 
aluno. 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 
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Dimensão 3 - 

Acompanhamento do 

processo de ensino-

aprendizagem 

Identificar e encaminhar para a 

rede de apoio, sempre que 

necessário, estudantes que 

apresentem necessidades de 

acompanhamento psicológico. 

Será feito de forma 
presencial através 
de reuniões na 
escola com os 
responsáveis do 
aluno para o 
encaminhamento. 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 

Avaliação por pares e colegas. 

Escuta da comunidade escolar. 

(equipe gestora,  pais, 

professores  e demais 

servidores). 
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12.6 -  Plano de Ação da Sala de Recursos 

 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

- Oferecer  diversos 

tipos de atividades 

para os alunos com 

Necessidades 

Educacionais Especiais 

ANEEs, 

complementando e ou 
suplementando  os 

conteúdos do ensino 

regular, visando uma 
maior  interação   e 

socialização dos 

mesmos na sala de 
aula como também na 

sociedade, 
disponibilizando apoio 

aos professores  da 

sala de aula em que os 
alunos estão incluídos. 

- Atender os ANEEs 
para aprimorar o 
seu processo de 
ensino e 
aprendizagem 
aos conteúdos da 
sala comum. 

- Produzir recursos 
pedagógicos 
considerando as 
especificidades 
dos alunos. 

- Promover 
condições  de 
acesso, 
participação  e 
aprendizagem 
dos alunos 
inclusos  no 
ensino regular. 

- Garantir  a 
transversalidade 
das ações da 
educação 
especial no 
ensino regular. 

- No atendimento deverá ser 
considerada a especificidade de 
cada aluno, complementando e 
suplementando os mesmos. 
- Usando jogos didáticos com 
objetivo de reduzir suas 
dificuldades. 
- Desenvolvimento de 
estratégias lúdicas que 
estimulem e valorizem a 
criatividade. 
- Confecção de jogos e 
materiais que venham 
atender os critérios e 
necessidades dos alunos. 
- Disponibilidade de um 
cantinho de leitura com 
livros paradidáticos que 
reativem o gosto pela 
leitura. 

- Jogos de Memória. 
- Jogos de sequência lógica de 
história, trânsito ou situações 
do dia a dia, etc. 

- Nas Coordenações 
Pedagógicas, em 
conversas com os 
demais membros do 
corpo docente. 
- Em conversas 
com os pais e os 
próprios alunos 
atendidos. 

Rosana, Daniel, 
Ernando e Marcos. 

Ao longo do 
ano letivo de 
2022. 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

2

911

6 

 

 

 - Fomentar o 
desenvolvimento de 
recursos didáticos e 
pedagógicos que 
eliminem as 
barreiras no 
processo de ensino 
aprendizagem. 

- Assegurar 
condições para a 
continuidade dos 
estudos nos mais 
diferentes níveis 
de ensino. 
- Proporcionar um 
ambiente de 
aprendizagem 
favorável aos 
alunos. 
- Oferecer recursos 
favoráveis, a 
potencialização e a 
capacidade de 
pensar de cada um. 
- Atendimento 
individual ou 
coletivo dos 
ANEES. 
- Tornar a escola um 
espaço atrativo e 
democrático, 
garantindo a 
permanência de 

- Atividades como caça- 
palavras, utilizando 
conteúdos de sala de aula. 
- Será utilizado um plano 
individual para cada aluno 
respeitando sua limitação. 
- Mostrar aos alunos que é na 
relação um e/ou outro que 
nascem as amizades, destaca- 
se o potencial de cada um e 
realizam-se os sonhos e a 
capacidade de amar, 
mostrando o verdadeiro 
significado da inclusão. 
-Será mantida uma relação 
estreita entre os professores 
regentes, com o objetivo de 
ampliar as fontes de informação 
e esclarecer o nível de cobrança 
de cada aluno. 
- Fazer  transcrições de 
textos,   exercícios  e 
avaliações para os alunos 
com Deficiência Visual (da 
grafia braile para a língua 
portuguesa e vice-versa), de 
modo a  auxiliar os 
professores de sala de aula – 
(sala de recurso visual). 
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todos. 
- Oferecer acesso às 
tecnologias digitais 
acessíveis. 
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     12.7 – Plano de ação  da Permanência e Êxito Escolar dos Estudantes 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEiS CRONOGRAMA 

- Promover a 
permanência e o 
êxito do aluno na 
escola. 
- Estimular o 
interesse dos 
estudantes com 
defasagem na 
aprendizagem 
- Envolver  os 
estudantes, suas 
famílias e todo o 
grupo docente, bem 
como a equipe de 
apoio, na busca pela 
promoção das 
aprendizagens dos 
estudantes. 
 

- Incentivar os alunos a 
se manterem assíduos 
na escola. 
- Promover a 
recuperação das 
aprendizagens dos 
estudantes.  
- Incentivar o  prazer 
pelos estudos por meio 
de atividades 
motivadoras . 
- Conscientizar os 
estudantes sobre a 
importância de se 
recuperar os conceitos 
básicos para um bom 
desempenho escolar. 
 

- Busca ativa aos 
estudantes.  
- Comunicado e/ou 
convocação às famílias 
via  bilhete, whatsup e 
telefone. 
- Encaminhamentos de 
estudantes ao 
adolescentro/Conselho 
escolar, quando 
necessário. 
- Assinatura de termo de 
responsabilidade pelos 
alunos. 
- Incentivo aos hábitos 
de estudo. 
- Aplicação de atividades 
de leitura, interpretação 
e escritura de textos.  
- Realização de 
atividades de ortografia 
- Ensino e atividades de 
caligrafia. 
- Ensino e exercícios 
com tabuada e 
atividades de operações 
básicas de matemática 

- Reunião em pequenos 
grupos com a pedagoga 
em ambiente extra-
classe (dentro da escola) 
- Correção das 
atividades pelos 
professores regentes 
das disciplinas 
- Correção das 
atividades pela 
pedagoga da escola 
- Refação das atividades 
quando necessário 
-Verificação dos 
cadernos. 

Silézie/ Jacinta e 
Leia 

 

Março a junho/022  

- Busca ativa aos 
estudantes faltosos 
- Ensino/Realização 
das atividades 
 
Julho/2022 
Avaliação dos 
resultados. 
 
1ª semana de 
agosto/2022 
Busca ativa aos 
alunos faltosos . 
 
Agosto a 
novembro/2022 
Ensino/Realização 
das atividades 
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- Envio periódico de 
atividades para serem 
realizadas em casa. 
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12.8 – Plano de Recomposição das Aprendizagens 

OBJETIVOS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

- Desenvolver o trabalho 
de recomposição da 
Escrita e Tabuada com 
os alunos, tendo como 
objetivos o 
desenvolvimento de 
habilidades de escrita, 
interpretação de texto, 
como também as 
habilidades de raciocínio 
lógico. 

Será feito em forma 
presencial nas salas de aula 
com os  alunos durante as 
aulas dos Projetos 
Interdisciplinares, tendo 
como uma das ações a 
gincana de matemática. 
 
 
 

Ao longo do ano letivo. 
 

 

 

 

 

 

 

- Equipe Gestora 
- Professores  
- Equipe Especializada de 
Apoio à Aprendizagem 
- Orientação Escolar 
- Professores 
 

- Avaliação por pares e 
colegas. 
 - Escuta da comunidade 
escolar. (equipe gestora, 
pais, professores e demais 
servidores). 
 

-  Elaborar instrumentos 
e procedimentos nas 
intervenções 
didáticometodológicas 
que auxiliem na 
retomada do processo 
de recomposição de 
aprendizagem. 

Será feito em forma 
presencial nas salas de aula 
com os  alunos durante as 
aulas. 
 
 
 

Ao longo do ano letivo. 
 

 

 

 

 

 

 

- Equipe Gestora 
- Professores  
- Equipe Especializada de 
Apoio à Aprendizagem 
- Orientação Escolar 
- Professores 
 

- Avaliação por pares e 
colegas. 
 - Escuta da comunidade 
escolar. (equipe gestora, 
pais, professores e demais 
servidores). 
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- Promover situações de 
recomposição das 
aprendizagens dos 
alunos, propiciando 
atividades de leitura, 
escrita, cálculo e 
raciocínio lógico. Criando  
alternativas teórico-
metodológicas de ensino 
com foco na 
recomposição e 
construção de 
habilidades e de 
competências dos 
alunos. 

Será feito em forma 
presencial nas salas de aula 
com os  alunos durante as 
aulas. 

Ao longo do ano letivo - Equipe Gestora 
- Professores  
- Equipe Especializada de 
Apoio à Aprendizagem 
- Orientação Escolar 
- Professores 
 

- Avaliação por pares e 
colegas. 
 - Escuta da comunidade 
escolar. (equipe gestora, 
pais, professores e demais 
servidores). 
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12.9 – Plano de ação da Cultura de Paz 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVES CRONOGRAMA 

- Ampliar e promover 
espaços para 
convivência e cultura 
de paz entre a 
comunidade escolar. 

- Promoção de espaços 
participativos e 
democráticos onde 
todos possam colaborar 
para um ambiente 
acolhedor e de paz. 

 
 

- Estimular e apoiar à 
liberdade de expressão 
dos alunos considerando 
liberdades 
fundamentais. 

 
 
 

 

- Feedback dos 
professores durante às 
reuniões coletivas. 
 

 Direção, professores, 
OE, EAA, coordenador, 
supervisor e demais 
agentes educativos. 

-Julho a dezembro. 

- Resgatar atitudes de 
cooperação, 
participação, 
tolerância, altruísmo, 
sensibilidade, 
comprometimento, 
mostrando que é 
possível abandonar a 
intolerância, a 
agressividade, os atos 
de violência.  

- Fazer despertar e 
florescer a PAZ que 
habita no interior de 
cada um de nós. 

- Desenvolver 
posicionamentos 
pessoais em relação aos 
vários tipos de 
comportamentos como 
ponto de reflexão. 

- Observação e análise 
de mudança de  
comportamentos dentro 
do contexto escolar. 

 

 

 

 Direção, professores, 
OE, EAA, coordenador, 
supervisor e demais 
agentes educativos. 

 Julho a dezembro 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

2

912

3 

 

 

- Envolver toda a 
comunidade escolar 
para vivenciar, 
discutir, estudar e 
colocar em prática os 
valores básicos como 
PAZ, AMOR, UNIÃO, 
RESPEITO, 
GENTILEZA, 
COOPERAÇÃO, 
GRATIDÃO e 
SOLIDARIEDADE. 

 

- Vivenciar na escola 
estes valores, 
conduzindo-os a uma 
reflexão pessoal e 
grupal. 

 

 

 

 

 

- Produzir mensagens, 
cartas, cartões, cartazes, 
histórias, poemas, 
entrevistas, relatórios, 
textos narrativos sobre 
os valores. 

 
 
 
 
 

 

- Trocar experiências e 
partilhar o 
conhecimento sobre os 
valores. 

 

 

 

 

 

 

- Direção, professores, 
OE, EAA, coordenador, 
supervisor e demais 
agentes educativos. 

 

 

 

 

Julho a dezembro 

 

 

 

 

- Reconhecer que a 
paz é uma conquista 
diária por meio de 
pensamentos, ações e 
interiorização de 
valores que 
continuam a se 
perpetuar para o bem 
da humanidade. 

 

- Expressar idéias, 
sentimentos, opiniões e 
dialogar de forma 
afetuosa, ter 
sentimentos de paz com 
relação a si mesmo e 
com os outros. 

 

- Fazer exercícios ativos 
em pequenos e ou 
grandes grupos 
focalizando sobre os 
valores do passado, 
presente como ponto de 
reflexão. 

 
 

Compreensão e relação 
do entendimento de 
valores do passado e 
atuais. 

 

Direção, professores, 
OE, EAA, coordenador, 
supervisor e demais 
agentes educativos. 

 

Julho a dezembro 
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-Conscientizar toda a 
comunidade escolar 
envolvida na 
participação da 
gincana vivendo 
valores na escola 

- Envolver toda a 
comunidade escolar 
fazendo com que eles se 
tornem conscientes dos 
valores e compreendam 
seu significado e 
importância para cada 
um e o coletivo. 

 

- Promoção de 
workshops, atividades 
entre grupos de alunos 
para o desenvolvimento 
de cada valor 

- Apresentação e 
realização das atividades 
propostas pela gincana 
vivendo valores 

Direção, OE, EAA, 
coordenador, supervisor 
e demais agentes 
educativos. 

Julho a dezembro. 
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15 PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

Para o melhor atendimento de todos os alunos do CEF 405 Sul, práticas 

pedagógicas diferenciadas são implementadas para atender as diversas necessidades 

e ritmos de aprendizagem dos alunos, com a utilização adequada de recursos didáticos 

e tecnologias educacionais. Nesse sentido, os projetos surgem na ação pedagógica 

como recursos capazes de promover vários benefícios aos alunos.  

 
Projetos/ 2022: 

 Educação Emocional na Escola: tem por objetivo trazer ao contexto 

educacional o conhecimento sobre Educação Emocional e a Educação 

Sistêmica, contribuir com o bem-estar emocional dos indivíduos e da 

comunidade escolar, com o processo ensino- aprendizagem, como também 

contribuir com as relações no ambiente da escola/família/educadores.  

 

 Resgatando a tabuada: o projeto busca estimular e motivar os alunos a 

desenvolver o raciocínio lógico através do estudo da tabuada como uma 

ferramenta prazerosa.  

 

 Geometria Lúdica e suas funcionalidades: o projeto busca estimular, motivar 

e mostrar aos alunos que o uso das formas em diferentes ambientes e sua 

amplitude é essencial ao estudo da Matemática. 

 

 Jogos Matemáticos e sua versatilidade: o projeto busca estimular e motivar 

os alunos a desenvolver o raciocínio lógico através do uso e da confecção de 

jogos matemáticos. 

 

 Aprendendo a jogar Sudoku: o projeto tem por objetivo estimular o raciocínio 

lógico, a atenção e a concentração. É um jogo simples, de raciocínio e lógica. 

 

 Hora Cívica Cidadã: momento e espaço para reflexão e desenvolvimento de 

atitudes de respeito, cidadania e sentimento de patriotismo.  
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 Projeto Livreto Zine na sala de aula: o projeto visa a construção de um livreto 

como ferramenta que reúne recursos para atrair os jovens a superar os 

obstáculos na tarefa de ler e escrever, além do esforço conjugado entre escrita e 

produção artística permeando diversas áreas do conhecimento, tais como: fake 

news; inclusão social; mulher no mercado de trabalho; prevenção de violência e 

estímulo à cultura; o uso da tecnologia: desafios criminosos e internet (pontos 

positivos e negativos); os tipos de bullying: bullying na escola, tragédia 

silenciosa; desigualdade racial; semana de arte moderna. 

 

 Estimulando o Raciocínio Lógico Matemático: o projeto tem por objetivo 

trabalhar e estimular o raciocínio lógico através da resolução de problemas e 

exercícios matemáticos. 

 

 “Quanto mais eu leio, mais eu aprendo...”: o projeto tem por objetivo atrair e 

motivar o aluno a realizar o hábito da leitura dentro do ambiente escolar. 

 

 Feira de Ciências do CEF 405 Sul (FECICEF): o projeto visa colocar a teoria 

em prática, despertando nos estudantes a curiosidade científica, capacitando-os 

na utilização da metodologia científica, produção de tecnologia e condições de 

vida no mundo de hoje e em suas evoluções históricas, estimulando-os a 

formular questões baseadas na realidade cotidiana por eles vivenciada e 

despertando um maior interesse pela escola, com a elevação da frequência às 

aulas e melhoria da aprendizagem. 

 

 Matemática no dia a dia: resgate dos conteúdos básicos e fundamentais 

relacionados à matemática, estimulando os estudantes com metodologias 

aplicáveis ao seu cotidiano. 

 

 JICEF (Jogos Internos do CEF 405 Sul): O JICEF tem como objetivo a 

consciência para o despertar o respeito dos limites do outro, despertar para a 

prática de atividades físicas visando combater qualquer tipo de discriminação, 
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exclusão, proporcionar o bem-estar do corpo, evitar o preconceito e formas 

diversas de “bullying”, através da participação das equipes incentivando a 

prática de atividades físicas individuais ou coletivas com caráter harmonioso e 

saudável. Incluir a participação e integração de todos os integrantes que 

compõem da escola. 

 

 Vivendo Valores na Escola: o projeto visa proporcionar situações de vivências, 

análise e reflexão que possibilitem o desenvolvimento de valores que levem à 

comunidade escolar a possibilidade de vivenciar, refletir e praticar valores 

básicos como a PAZ, o AMOR, a UNIÃO, o RESPEITO, a GENTILEZA, a 

COOPERAÇÃO, a GRATIDÃO e a SOLIDARIEDADE. 



 O Inglês no nosso dia a dia: o projeto busca identificar a presença da Língua 

Inglesa na sociedade brasileira/ comunidade (palavras, expressões, suportes, 

esferas de circulação e consumo) e seu significado. 

 

 Identy: O projeto tem por objetivo reforçar as questões sobre identidade, 

valores, costumes, gostos, crenças e o estudante como cidadão do mundo. 

 

 Brasília - Turist Place: O projeto visa identificar, reconhecer e descrever os 

principais pontos turísticos de Brasília, a história e geometria dos monumentos, 

bem como reforçar o vocabulário relacionado em inglês. 

 

 Nationalites and Sports: O projeto tem por objetivo identificar as principais 

nacionalidades de língua Inglesa sua cultura, história e esportes. 

 

 Horta Matemática: Correlacionar conteúdos de matemática, ciências e ecologia 

na prática através da criação de uma horta. 

 

 Incentivo à leitura: Incentivar a leitura em seu cotidiano, utilizando-se dos mais 

variados gêneros literários, permitindo que os alunos aprimorem suas 
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habilidades linguísticas. Oferecer aos alunos serviços de apoio à educação e 

atender a demanda da Escola quanto à utilização do espaço físico da biblioteca, 

livros e demais materiais de pesquisa do acervo. 

 

 Quem conta um conto, aumenta um ponto? - Relatos em tempos de 

internet: este projeto visa desenvolver o conhecimento de gêneros textuais 

além dos romances e dos textos dissertativos, demonstrando a multiplicidade de 

gêneros envolvidos na literatura brasileira desde os clássicos até a era digital.  
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16 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

O acompanhamento e a avaliação são de fundamental importância em cada 

uma das etapas de construção e da manutenção do Projeto Político Pedagógico. Por 

isso, o PPP do CEF 405 Sul tem sido avaliado constantemente. Isto ocorre por meio da 

análise de onde estamos, aonde queremos chegar e como podemos organizar e 

estabelecer nossos e novos objetivos.  

Dessa forma, ao finalizar a escrita do PPP, é necessário analisar o que foi 

realizado e o que será necessário fazer para que os objetivos da comunidade escolar 

sejam alcançados. Ressalta-se que o PPP é um documento que busca retratar a 

escola e sua realidade, sendo que, mudanças ocorrem o tempo todo e é de 

fundamental importância retomar as discussões sobre os objetivos e metas e rever com 

o corpo docente os procedimentos e planejamentos pedagógicos na perspectiva de 

avaliar sempre todo o contexto escolar e buscar melhorias na educação e no fazer 

pedagógico. Sabemos que a elaboração de um projeto político pedagógico não se trata 

de um momento único, uma ação estanque. O processo é contínuo, fluido, mutável e 

dinâmico. Deve ser, a todo o momento, reavaliado e analisado. Desta forma, durante 

todo o ano letivo momentos são criados para que se faça essa avaliação. Desse modo 

discussões e diálogos ocorrem ao longo das Coordenações Pedagógicas, em reuniões 

extraordinárias e depois, no dia letivo temático e outros. A partir daí é possível avaliar, 

criticar, sugerir e construir uma nova Proposta Pedagógica para assim tentar alcançar 

uma escola pública melhor e de qualidade.  

Sendo assim, o CEF 405 Sul, procura criar sempre instrumentos e estratégias 

nos diversos pontos que possam ser melhorados e, consequentemente, permear ações 

que contribuam para a melhoria do ambiente escolar. Partindo desse pressuposto da 

avaliação constante do PPP cabe também a comunidade escolar acompanhar de forma 

efetiva a construção e execução do PPP através da participação ativa da vida escolar 

do seu filho.  
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17 ANEXOS 

 

ANEXO I: Educação Emocional na Escola 

 

Apresentação 

Nunca foi tão necessário falar sobre emoções e como lidar com elas, atualmente 

estamos passando por uma pandemia COVID-19, muitas pessoas adoecendo e 

morrendo no mundo inteiro, o contexto econômico também não é dos melhores. É certo 

que este contexto não está no nosso controle, no entanto, é verdade também, que 

podemos através de nossas atitudes diante de tudo isso, passar por esse momento de 

uma forma mais serena a partir do cultivo de nosso bem-estar emocional. 

Antes da pandemia, Rodrigues, falava dos dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que já apontavam que em 2020, a depressão seria a segunda maior 

causa de afastamento do trabalho. No Brasil, conta com 38 milhões de brasileiros 

deprimidos, é uma quantidade enorme. 

Falar sobre emoções é falar sobre vida, todos sentimos, sem exceção. Dessa 

forma, trazer para o contexto educacional o conhecimento da Educação Emocional, 

poderá contribuir no presente e futuramente com pessoas mais saudáveis 

emocionalmente, bem como poderá contribuir também para ambientes e 

relacionamentos mais felizes, pois os ambientes seja o lar, o trabalho e o social são 

compostos por pessoas. 

É muito importante aprender sobre as emoções básicas (alegria, tristeza, raiva, 

medo e nojo) e a sua importância, mas também é importante saber sobre nós mesmos, 

                               DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/ Cruzeiro 

Título do Projeto: Educação Emocional na Escola 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: Todos alunos e comunidade escolar. 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aulas, 
Reuniões e Roda de Conversa 

Período de Execução: Ao longo do ano 

Responsável pela execução do projeto: Emanuelle Weyl da Cunha Amoury e Léia Cristina F T 
Simões (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem). 
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o que nos faz bem e o que nos faz mal, quando nos sentimos bem e quando nos 

sentimos mal. 

O autoconhecimento é fundamental, porque quando não estamos bem, 

podemos recorrer aos nossos recursos pessoais. Cada pessoa é única, no entanto, 

existem hábitos/ comportamentos que ajudam a construir a felicidade. 

A Psicologia Positiva traz muitas contribuições para a educação emocional. 

Rodrigues (2015), explica que a psicologia positiva consiste em um movimento que 

enfoca as forças pessoais, as virtudes e o bem-estar e tem o objetivo de aumentar a 

satisfação com a vida. Ela enfatiza a tarefa de descrever o que é necessário para 

construir uma vida com bem-estar e propõe exercícios que efetivamente tornam as 

pessoas felizes, de forma permanente. 

Os cinco pilares da Psicologia Positiva são: 1. Emoção positiva (vida 

agradável), 2. Engajamento, 3. Sentido, 4. Realização e 5. Relacionamentos positivos. 

Rodrigues (2015), explica que a psicologia positiva também conta como um de 

seus pilares o estudo das virtudes e forças pessoais. Dr. Martin Seligman, juntamente 

com o Dr. Christopher Peterson pesquisaram durante 3 anos, cerca de 200 culturas 

para listar as forças pessoais. Foi concluído que as forças pessoais são mais 

universais do que se esperava. O resultado foi uma lista com 24 forças pessoais, 

distribuídos em seis grupos de virtudes: Saber e Conhecimento; Coragem; Amor e 

Humanidade, justiça; Temperança; Espiritualidade e Transcendência. 

Abaixo consta a tabela com as 24 Forças pessoais: 

 

CURIOSIDADE LIDERANÇA 

GOSTO PELA APRENDIZAGEM AUTOCONTROLE 

PENSAMENTO CRÍTICO PRUDÊNCIA 

CRIATIVIDADE HUMILDADE 

INTELIGÊNCIA SOCIAL APRECIAÇÃO DA BELEZA 

PERSPECTIVA GRATIDÃO 

BRAVURA ESPERANÇA 

PERSEVERANÇA ESPIRITUALIDADE 

HONESTIDADE EQUIDADE 
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BONDADE PERDÃO 

AMOR BOM HUMOR 

TRABALHO EM EQUIPE ENTUSIASMO 

 

Os estudos realizados em Psicologia Positiva demonstram que a felicidade e o 

bem-estar são um caminho que podemos percorrer, aproveitando o momento presente 

de nossa caminhada.  

Abaixo mais atitudes possíveis que podem ajudar na construção da Felicidade. 

Vale lembrar que essas atitudes não se encerram aqui, sendo assim, cada um pode e 

deve criar os seus próprios recursos de felicidade.   

 

 

Entrando no ramo da Educação Sistêmica, a professora alemã Mariane Franke- 

Gricksh (2014), foi uma precursora da área, ela desenvolveu um olhar e uma postura 

diferenciada para com seus alunos, que consistia em olhar cada aluno com os pais 

deles, independente da presença física. Esse olhar dos alunos com seus pais, 
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possibilitou que Marianne fosse facilitadora no sentido de ajudar cada aluno a resgatar 

a força de seus pais.  

Franke (2014) percebeu que quando os alunos concordavam com seus pais em 

seus corações, eles obtinham a força deles e isso fez com que os alunos melhorassem 

sua autoestima, as médias escolares e os relacionamentos dentro da sala de aula. 

Fonseca (2018), também pode perceber a eficácia da Educação Sistêmica no 

campo educacional através dos resultados obtidos em sua experiência, alunos que 

melhoravam tanto nas aprendizagens quanto nos relacionamentos e comportamentos 

dentro da escola. Ela tem muitos exemplos bem-sucedidos usando a abordagem 

sistêmica no contexto educacional. 

Dessa forma, a Educação Sistêmica busca resgatar a força e a concordância 

com os nossos pais, que em um nível mais profundo resulta na concordância com nós 

mesmos, com quem somos, e, disso resulta a força. 

Outra colaboração importante da Educação Sistêmica é a possibilidade de 

trabalhar com a postura pessoal/profissional através das leis naturais que regem os 

relacionamentos humanos (Ordem, Pertencimento e Equilíbrio), que facilita 

intervenções que solucionam problemas relacionados a comunidade escolar. 

A Partir do exposto, pode-se perceber que tanto a Educação Emocional através 

da Psicologia Positiva, quanto a Educação Sistêmica, podem e muito contribuir através 

de seus saberes com este momento tão complexo que estamos passando, bem como 

contribuir futuramente também para uma sociedade mais feliz. 

A felicidade e o bem-estar são construídos por meio de atividades que nos 

propomos a fazer em nosso dia a dia. 

O mais importante é que quando todos trabalham para construir um ambiente 

mais agradável de viver, todos saem ganhando, pois todos disfrutam de emoções 

positivas e conseguem vivenciar um dos bens mais preciosos que existe. A Felicidade. 

Este projeto tem como objetivo trazer ao contexto educacional o conhecimento 

sobre Educação Emocional e a Educação Sistêmica, contribuir com o bem-estar 

emocional dos indivíduos e da comunidade escolar, com o processo ensino-

aprendizagem, como também contribuir com as relações no ambiente da 

escola/família/educadores. 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

2

929

1 

 

 

 

Justificativa 

Observa-se que há um crescente número de professores, alunos e profissionais 

de educação que estão apresentando problemas emocionais e de relacionamentos 

dentro das escolas. Infere-se que esses problemas interferem tanto no ensino quanto na 

aprendizagem, como também interferem no clima organizacional da comunidade 

escolar como um todo. 

Visando criar um caminho possível de informações e práticas sobre emoções e 

relacionamentos saudáveis para os alunos e a comunidade escolar; este projeto tem 

como objetivo trazer ao contexto educacional o conhecimento sobre Educação 

Emocional e a Educação Sistêmica, contribuir com o bem-estar emocional dos 

indivíduos e da comunidade escolar, com o processo ensino-aprendizagem, como 

também contribuir com as relações no ambiente da escola/família/educadores. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Este projeto tem como objetivo trazer ao contexto educacional o conhecimento 

sobre Educação Emocional e a Educação Sistêmica, contribuir com o bem-estar 

emocional dos indivíduos e da comunidade escolar, com o processo ensino-

aprendizagem, como também contribuir com as relações no ambiente da 

escola/família/educadores. 

 

Objetivos Específicos 

 Ajudar aos alunos e a comunidade escolar a perceberem suas emoções e 

as estratégias de como lidar com elas; 

 Ajudar aos alunos e a comunidade escolar a reconhecerem as suas 

forças pessoais e como utilizá-las em nosso cotidiano para melhorar o 

nosso bem-estar individual e social; 

 Apresentar aos alunos e a comunidade escolar a educação sistêmica e 

como podemos utilizá-los em nossa vida, contribuindo para relações mais 

saudáveis; 
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 Promover a melhora do bem-estar e dos relacionamentos entre 

educadores, alunos e família; 

 Promover ambientes de escuta e reflexão dentro do ambiente 

educacional com os alunos e a comunidade escolar, contribuindo para o 

acolhimento, a confiança, a empatia e o bem-estar de todos da nossa 

escola. 

 Favorecer a concretização de uma cultura de Educação Emocional, 

Autoconhecimento e bem-estar individual e social na escola, contribuindo 

para uma sociedade mais feliz. 

 

Metodologia 

 Realização de apresentações para todas as turmas da escola e 

comunidade escolar sobre emoções, forças pessoais e educação 

sistêmica; 

 Promoção da escuta ativa através das realizações de rodas de 

conversa com todas as turmas da escola e comunidade escolar. 

 

Avaliação: 

 Avaliação será realizada pela escuta da comunidade escolar. (Equipe 

gestora, pais, professores, alunos e demais servidores). 

 Poderão ser utilizados também questionários/ formulários virtuais. 

 

 

 

Referências Bibliográficas: 

Rodrigues, Miriam. Psicologia Positiva. Caderno de atividades para adolescentes. EEP 

Treinamento e Editora Ltda 2018. 

 

https://plenae.com/pilar/proposito/a-relacao-entre-proposito-e-felicidade-para-sua-vida 

 

https://www.beefpoint.com.br/estudo-mostra-relacao-entre-proposito-e-felicidade/  

http://www.beefpoint.com.br/estudo-mostra-relacao-entre-proposito-e-felicidade/
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www.educacaoemocionalpositiva.com.br 

 

GRICKSCH- Frank Marianne (2014): Você é um de nós: percepções e soluções 

sistêmicas para professores, pais e alunos. 3º Edição Belo Horizonte. Editora Altman.  

 

www.educacaosistemica.com.br  

 

Fonseca, Hellen Vieira da. As aventuras da professora Tina - o coração e o fio invisível. 

Percepções e Práticas de Educação Sistêmica para Educadores, Psicopedagogos, 

Terapeutas e Pais. Editora e Artes 2018.  

 

Fonseca, Hellen Vieira da. As aventuras da professora Tina – Bonecos de Força. 

Percepções e Práticas de Educação Sistêmica para Educadores, Psicopedagogos,  

http://www.educacaoemocionalpositiva.com.br/
http://www.educacaosistemica.com.br/
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ANEXO II: Resgatando a Tabuada 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

Título do Projeto: Resgatando a Tabuada 

Unidade Escolar Proponente: Centro de Ensino Fundamental 405 Sul 

Parcerias: 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 135 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula, pátio, 
biblioteca, quadra aberta 

Período de Execução: 18/02/22 a 29/04/22 – 1º bimestre 

Responsável pela execução do projeto: Sebastiana Santana Martins de Almeida e Caio Alves 
Vieira 

 

Apresentação 

Projeto: Resgatando a tabuada Bingo da tabuada 

Baralho da tabuada Sacola da tabuada Gincana da tabuada 

Justificativa 

A tabuada tem grande importância na matemática e suas evidencias são 

gritantes, além da eficiência para resolver problemas do cotidiano, a aprendizagem da 

tabuada é essencial para fazer cálculos mentais e aprendizagens subsequentes. Com 

o conhecimento da tabuada e o domínio da mesma as tarefas cotidianas do dia a dia 

se tornam mais fáceis de serem executadas, sendo que na matemática a 

aprendizagem sempre será sequencial e esse estímulo do raciocínio através da 

tabuada aumentará a capacidade mental e trará benefícios ao longo do estudo. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

 Estimular e motivar os alunos a desenvolver o raciocínio lógico, através do 

estudo da tabuada, apresenta - lá como uma ferramenta prazerosa na 

aprendizagem da matemática.
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Objetivos Específicos 

 Estudar a tabuada; 

 Conhecer novos meios de resolução de problemas matemáticos; 

 Usar jogos matemáticos de tabuada. 

 

Metodologia 

Os participantes são alunos do 6º e 7º Anos, que deverão estudar a tabuada 

através das atividades propostas durante a realização do projeto: Resgatando a 

Tabuada, bem como a memorização, a prática e o preparo para a competição, que ao 

final de cada semana com a divisão de equipes será aplicada a gincana para execução 

do projeto. 

 

Avaliação 

Será feita através da observação do desenvolvimento e do envolvimento do 

estudante durante a atividade proposta. 

 

Referências Bibliográficas 

Investigação matemática na sala de aula// João Pedro da Ponte e outro – pg.152. 

htpps://www.trabalhosfeitos.com 

http://www.trabalhosfeitos.com/


PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

2

929

6 

 

 

ANEXO III: Geometria Lúdica e suas funcionalidades 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

Título do Projeto: Geometria lúdica e suas funcionalidades 

Unidade Escolar Proponente: Centro de Ensino Fundamental 405 Sul 

Parcerias: ----------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 135 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula, pátio, 
biblioteca, quadra aberta, mural e horta coletiva. 

Período de Execução: 02/05/22 a 11/07/22 

Responsável pela execução do projeto: CAIO ALVES VIEIRA 

 

Apresentação 

Projeto: Geometria Lúdica e suas funcionalidades 

*Mosaicos 

*Material reciclável em forma geométrica 

*Imagens de obras de sólidos geométricos arquitetônicas e seus artistas 

*Montagem de Mural de imagens 3D de sólidos geométricos 

*Visitação de pontos turísticos em Brasília. 

 

Justificativa 

A geometria tem grande importância na formação global do aluno para o seu 

desenvolvimento intelectual. O seu impacto no sentido de conhecimento geométrico 

desenvolve ideias que possibilitam a compreensão do mundo no qual está inserido, e 

do espaço que o rodeia. Com o desenvolvimento do projeto em si o aluno irá explorar e 

descobrir ações que lhe darão sentido desse espaço estudado e seus variados 

tamanhos e formas. 

 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 
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 Estimular, motivar e mostrar aos alunos que o uso dessas formas em 

diferentes ambientes e amplitude é essencial ao estudo da matemática. 

Visitar pontos turísticos em Brasília e com isso reconhecer construção 

arquitetônica em variadas formas e tamanhos geométricos. 

 

Objetivos Específicos 

 Desenvolver a curiosidade dos alunos através dos mosaicos geométricos. 

 Conhecer obras de alguns artistas que usaram a geometria como arte. 

 

Metodologia 

Os participantes do projeto são alunos dos 7º Anos, que deverão observar o 

universo como um todo envolvido com formas geométricas diferenciadas através das 

atividades propostas, os alunos serão divididos em grupos onde executarão o projeto, 

através da exploração de material reciclável, obras de artistas, a montagem de um 

mural 3D com formas variadas de sólidos geométricos e por fim um passeio aos pontos 

turísticos em Brasília que mostra seu referencial em diversas formas geométricas. 

 

Avaliação 

Será feita através da observação de: fotos, material reciclável, apresentação, 

postura, trabalho em equipe, respeito ao tema escolhido, ao cronograma e aos outros 

integrantes da equipe. 

 

Referências Bibliográficas 

Fonte https://nova escola. Https://atividadesparaprofessores.com.br 
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ANEXO IV: Jogos matemáticos e sua versatilidade 

                                   DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

Título do Projeto: Jogos matemáticos e sua versatilidade 

Unidade Escolar Proponente: Centro de Ensino Fundamental 405 Sul 

Parcerias: ------------ 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 135 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula, pátio, 
biblioteca, mesas e quadra aberta 

Período de Execução: 29/07/22 a 07/10/22 

Responsável pela execução do projeto: Caio Alves Vieira 

 

Apresentação 

*Dominó, Dama, Xadrez, tangram 

*Pega varetas 

*Bingo 

*Confecção de um jogo 

Justificativa 

Os jogos matemáticos têm uma grande importância para o ser humano em 

geral, pois desenvolvem o raciocínio lógico e suas habilidades, levam os alunos a 

conceberem a matemática como uma disciplina prazerosa e ainda pode encontrar 

equilíbrio entre o real e o imaginário. A utilização desses jogos contribui para a 

aprendizagem mais lúdica, são essenciais para a renovação do ensino e uma boa opção 

para evitar o foco excessivo sobre algoritmos de resolução. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

 Estimular e motivar os alunos a desenvolver o raciocínio lógico e 

mostrar que os jogos matemáticos trazem a concentração e equilíbrio 

mental. 

 

Objetivos Específicos 

 Reconhecer diferentes jogos matemáticos e seu uso. 
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 Conhecer novos meios de resolução desses jogos e sua importância na 

aprendizagem da matemática. 

 

Metodologia 

Os participantes do projeto são alunos dos 7º Anos que nesse período terão 

contato com diferentes tipos de jogos e, através destes, desenvolverão o raciocínio 

lógico e descobrirão de forma prazerosa a importância dos jogos na matemática. 

 

Avaliação 

Será feita através da divisão da turma em grupos que irão produzir jogos 

matemáticos lúdico e participar de competições de dominó, xadrez, bingo e dama para 

desenvolver o raciocínio lógico. 

 

Referências Bibliográficas 

FREIRE, P: Pedagogia da autonomia (Saberes necessário a prática educativa) São 

Paulo: Paz e terra, 1996 
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ANEXO V: Aprendendo a jogar Sudoku 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

Título do Projeto: Aprendendo a jogar Sudoku 

Unidade Escolar Proponente: Centro de Ensino Fundamental 405 Sul 

Parcerias: ---------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 33 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula, pátio, 
biblioteca, mesas e quadra aberta 

Período de Execução: 10/10/22 a 22/12/22 

Responsável pela execução do projeto: Sebastiana Santana Martins Almeida 

 
Apresentação 

Projeto: Aprendendo a jogar Sudoku 

*Trabalhar linhas e colunas 

*Obedecer às regras 

*Raciocínio lógico 

*Montagem de jogo 

*Trabalho em equipe 

 

Justificativa 

O sudoku assim como muitos jogos matemáticos estimula a mente, já que exige 

atenção e estratégia, e também raciocínio lógico. Seu uso traz grandes impactos e 

benefícios porque requer do jogador pensamento lógico com isso o cérebro acaba por 

aprender a bloquear qualquer fonte de distração, melhorando a capacidade de 

concentração e outras facetas da vida do jogador, seja no trabalho no estudo ou na 

realização de qualquer tarefa que exija sua atenção. 
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Objetivos 

Objetivo Geral 

 Estimular e motivar os alunos a desenvolver o raciocínio lógico, atenção e 

a concentração, fazendo com que o cérebro seja instigado e fique mais 

ativo. 

 

Objetivos Específicos 

 Reconhecer diferentes formas de jogos matemáticos e sua importância. 

 Conhecer meios simples e fáceis de entender como o sudoku 

contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

 

Metodologia 

Os participantes do projeto são alunos dos 7º Anos que nesse período terão 

contato com o jogo sudoku e através deste projeto desenvolverão o raciocínio lógico e 

descobrirão de forma prazerosa a importância de obedecer às regras e a capacidade 

de resolução de problemas. 

 

Avaliação 

Será feita através da divisão da turma em duplas, do qual irão jogar com muito 

equilíbrio e concentração para desenvolver o raciocínio lógico. 

 

Referências Bibliográfica 

https://m.novaescola.org.br  

https://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br 

 
  

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/
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ANEXO VI: Hora Cívica Cidadã 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Hora Cívica Cidadã 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias:    

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Anos finais do Ensino Fundamental 

Número de estudantes Atendidos: Todos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Pátio 

Período de Execução: Ao longo do ano letivo. 

Responsável pela execução do projeto: Gestores, Coordenadores, Supervisora, SOE, 
EEAA e Professores. 

 

Apresentação 

Este projeto propõe-se ser momento e espaço para reflexão e desenvolvimento 

de atitudes cidadãs de respeito às relações sociais, às instituições republicanas e aos 

símbolos da República, em especial a Bandeira Nacional e o Hino Nacional.  

Justificativa 

Pretendemos, por meio desse projeto, colocar em prática ações que promovam 

vivências relacionadas a dois dos eixos transversais presentes no Currículo da 

Educação Básica da SEEDF que são Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos.  

 

Objetivos gerais 

Despertar nos alunos e alunas o sentimento de patriotismo e cidadania, levando-

os a refletir e construir sua base cidadã a partir das necessidades percebidas na tarefa 

de construirmos um país mais justo e uma sociedade mais solidária. Para isso nossos 

alunos e alunas devem:  

 Demonstrar interesse e respeito pelo que é bem público;  

 Adquirir atitudes que revelem respeito nas suas relações sociais;  

 Adquirir hábitos que atestem civilidade como boa educação e cortesia. 

 

Organização 
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A Hora Cívica Cidadã será realizada uma vez por mês, variando o dia da 

semana a ser utilizado que será terça, quinta e sexta-feira. Nesses eventos, além da 

execução/canto do hino nacional e hasteamento/arreamento da bandeira, estão 

previstas apresentações/culminância de trabalhos realizados pelos alunos referentes 

às datas comemorativas do mês e/ou outros projetos desenvolvidos. Os alunos do 

turno matutino farão a cerimônia de hasteamento da bandeira e os do turno vespertino o 

arreamento.  

Hora Cívica extraordinária pode ser convocada por qualquer membro da 

comunidade escolar, mas a realização implica apreciação e autorização dos demais 

segmentos da unidade de ensino.  
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ANEXO VII: Projeto Livreto (Zine) Na Sala De Aula: Uma Proposta De Incentivo À 

Produção Textual E A Criatividade. 

                                   DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro  

Título do Projeto: Projeto Livreto (Zine) na sala de aula: uma proposta de incentivo à produção 
textual e a criatividade.  

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL  

Parcerias: Coordenação e Biblioteca 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais  

Número de estudantes Atendidos: 8ºs e 9ºs anos  

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: sala de aula  

Período de Execução: ano letivo  

Responsável pela execução do projeto: Luiza Regina  

 

Justificativa 

O atendimento do projeto de produção textual a partir do Livreto surgi como algo 

novo aos alunos do 8° e 9°,ano do (Ensino Fundamental) de experiências anteriores 

acerca do assunto ( leitura), observa-se que os estudantes demonstram prazer em 

executar as atividades propostas dentre elas a leitura e produção textual a partir de uma 

atividade que explore recursos externos aos da tradicional sala de aula, contando com 

a formulação de texto novo e ressignificado por parte dos educandos, além do processo 

de criação. A elaboração do livreto, enquanto prática de letramento, teria condições de 

tornar mais efetiva a aprendizagem nas aulas de literatura e artes. 

    O eixo norteador para as ações pedagógicas do ano letivo de 2022 terá como 

diretrizes desenvolver nos estudantes hábitos a leitura, CEF 405 Sul dispor de uma 

plataforma de comunicação simples, de custo baixo, que proporcione aos professores e 

alunos um canal de expressão essencialmente autoral que ligue a realidade cotidiana 

dos jovens, transformando-se em um ambiente de interação social. Permeando as 

diversas áreas do conhecimento, destacando-se os temas geradores como: 

 Fake News; 

 Inclusão social; 

 Mulher no mercado de trabalho; 

 Prevenção de violência e estímulo à cultura; 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

2

930

5 

 

 

 O uso da tecnologia: desafios criminosos e internet (pontos positivos e 

negativos); 

 Os tipos de bullying: bullying na escola, tragédia silenciosa; 

 Desigualdade racial; 

 Semana de Arte Moderna. 

 

Objetivos Gerais 

 Desenvolver a mobilização da capacidade criativa dos alunos na perspectiva 

de uma atuação social e de uma exibição individual/autoral que possa oferecer 

à construção de uma identidade autônoma. 

 Compreender a leitura e a produção textual constituída pela integração 

dinâmica de diferentes aspectos (social, econômico e cultural). 

 Analisar o processo criativo e critico trabalhados na confecção do livreto 

concentra valores, atitudes e habilidades, tendo em vista a importância do 

mesmo no enriquecimento do vocabulário, bem como a autonomia no agir e 

pensar ético. 

 

Objetivos Específicos 

 Reconhecer que preparar um ser humano para obter uma leitura real do 

mundo que o circunda significa dotá-lo de ferramentas para ler e descrever seu 

cotidiano. 

 Propiciar autonomia no agir e no pensar ético; 

 Proporcionar percepções táteis diferenciadas utilizando elementos: revistas, 

exemplares de jornais, tesoura, lápis, cola, papel ofício tamanho A4, canetas 

coloridas entre outros materiais. 

 Produzir a criatividade e a imaginação por meio da confecção do livreto; 

expressar-se e comunicar-se de diferentes maneiras, por meio das diversas 

linguagens artísticas; 
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 Utilizar o livreto como ferramenta que reúne recursos para atrair os jovens a 

superar os obstáculos na tarefa de ler e escrever, além do esforço conjugado 

entre escrita e produção artística. 

 Relacionar semelhanças e diferenças que existem entre o ambiente familiar, 

escolar e social; 

 Compreender a relevância do espaço escolar, valorizando o processo de 

ensino aprendizagem e a importância de ter uma família; 

 

Ações 

A primeira aula do projeto acontecerá na terceira semana do início do ano letivo. 

Sendo apresentado a história do livreto (Zine). Dado início às leituras, explicarei que o 

Zine é uma proposta pedagógica de incentivo à produção textual em que, além dos 

alunos procurar materiais em jornais, internet e revistas, também irá produzir textos e 

conteúdos próprios para incluir na publicação. Desenvolver oficinas que possa 

apresentar experiências com a leitura e escrita. 

 

Desenvolvimento 

1º Passo: 

Cada participante da oficina se apresentará e falará de suas experiências com a 

leitura e escrita. 

 

2º Passo: 

Distribuir exemplares de jornal, revista entre outros, que permita a 

familiarização com o material. Esses materiais serão usados na confecção do Livreto. 

 

3º Passo: 

Separação da turma em equipe. Sabendo que cada participante produzirá 

seu próprio Livreto. 
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4º Passo: 

Explicação sobre como confeccionar o Livreto: eles terão que dobrar a folha de 

papel ofício A4 ao meio, formando um pequeno livreto. Logo os participantes terão 

quatro lados para escrever, desenhar, pintar, colar e produzir a mensagem que deseja 

passar. Quanto mais dinamismo estiver presente no texto e nas imagens, melhor 

resultado terá no final. 

 

5º Passo 

Informar que eles deverão caprichar na capa e escrever de forma criativa o título 

do assunto que escolheram e de preferência colocar uma imagem que chama a 

atenção dos leitores. Não esquecer de informar que palavras podem ser recortadas do 

jornal, revistas entre outros e colados no Livreto para que a produção fique mais criativa. 

 

6° Passo 

Investir nas imagens, brincar com os textos, chamará a atenção das pessoas 

que lerão o Livreto. Os assuntos terão que ser úteis para uma grande quantidade de 

pessoas. Na confecção do Livreto é necessária sua identificação, já que o produzir 

requer um trabalho intenso, porém gratificante.  

 

Finalização 

Ao concluir o Livreto, com mensagens escrita, desenhos realizados, ilustrações 

e palavras cortadas do jornal impresso ou outro material deverão reproduzir cópias 

para distribuir ou trocar com outras pessoas. 

 

Avaliação 

 Perceber o grau de envolvimento dos alunos;  

 Discutir a produção com eles (alunos);   

 Valorizar o aprendizado.  
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ANEXO VIII: Estimulando o Raciocínio Lógico Matemático 

                          DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Estimulando o Raciocínio Lógico Matemático 

Unidade Escolar Proponente: Centro de Ensino Fundamental 405 Sul 

Parcerias: 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: 8º ano (Turmas A, B, C) 

Número de estudantes Atendidos: 65 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula 

Período de Execução: Anual 

Responsável pela execução do projeto: Professora Aline 

 

Apresentação 

Raciocínio lógico é um processo de estruturação do pensamento de acordo com 

as normas da lógica que permite chegar a uma terminada conclusão ou resolver um 

problema. Um raciocínio lógico requer consciência e capacidade de organização do 

pensamento. Existem diferentes tipos de raciocínio lógico, como o dedutivo, indutivo e 

abdução. É possível resolver problemas usando o raciocínio lógico. No entanto, ele não 

pode ser ensinado diretamente, mas pode ser desenvolvido através da resolução de 

exercícios lógicos que contribuem para a evolução de algumas habilidades mentais. 

O raciocínio lógico matemático ou quantitativo é o raciocínio usado para a 

resolução de alguns problemas e exercícios matemáticos. Esses exercícios são 

frequentemente usados no âmbito escolar, através de problemas matriciais, 

geométricos e aritméticos, para que os alunos desenvolvam determinadas aptidões. 

 

Justificativa 

Quando se propõe trabalhar o raciocínio lógico, é preciso dar condições ao 

aluno de vivenciar experiências que a levem a construir seus conceitos, a desenvolver 

suas habilidades e competências de maneira que a mesma compreenda a relação do 

raciocínio lógico com suas vivencias cotidianas, dando a oportunidade de construir seus 

saberes em diferentes níveis. Como ferramenta fundamental para que este processo 

ocorra, temos a participação do educador como a mola propulsora, a ponte que liga a 

criança as suas descobertas e conhecimentos, pois o educador é o agente motivador 

da sua sala de aula, aquele é provoca o desejo de aprender estimulando os alunos e 

https://www.significados.com.br/logica/
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inovando sua metodologia de acordo com as necessidades e identidade da turma. É 

nesta perspectiva, que o presente projeto vem enfocando a importância do raciocínio 

lógico nas aulas, uma vez que os jogos e as brincadeiras são muito importantes no 

desenvolvimento das atividades de matemática, por diversas razões. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

 Desenvolver estratégias de representação de um problema não 

convencional e comparar diferentes soluções para uma mesma situação-

problema. 

 

Objetivos Específicos 

 Resolver problema de lógica, contendo dados numéricos e não 

numéricos;

 Compreender o texto do problema, utilizando pensamento dedutivo e 

raciocínio lógico para chegar à solução;

 Utilizar e representar estratégias diversas de resolução.

 

Metodologia 

 Aula expositiva utilizando problemas matemáticos; 

 Aula lúdica; 

 Jogos de Sequência Lógica e tabuleiro; 

 Resolução de provas da OBMEP e exercícios de reforço. 

 

Avaliação 

Avaliação Bimestral: 5,0  

Atividades em sala: 5,0 
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Referências Bibliográficas 

http://www.teoleokohler.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/7/2740/31/arquivos/File/Pro 

jeto%205E.pdf acesso em 04/03/2022.  

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016863.pdf acesso em 

04/03/2022.  

 

https://www.significados.com.br/raciocinio lógico - acesso em 04/03/22  

http://www.teoleokohler.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/7/2740/31/arquivos/File/Pro
http://www.teoleokohler.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/7/2740/31/arquivos/File/Projeto%205E.pdf
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016863.pdf
https://www.significados.com.br/raciocinio%20lógico%20-
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ANEXO IX: Quanto mais eu leio, mais eu aprendo... 

 

 
                                  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro  

Título do Projeto: Lógica Matemática: Quanto mais eu leio, mais eu aprendo...  

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL  

Parcerias  -----------   

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Anos finais do ensino fundamental – 8ºs anos  

Número de estudantes Atendidos: 90 alunos  

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula  

Período de Execução: março a abril  

Responsável pela execução do projeto: Vani Wrusch Leitzke  

 

Apresentação 

O projeto articula vários objetivos de aprendizagem, envolvendo principalmente o 

componente curricular Parte Diversificada, com o objetivo principal de desenvolver a 

leitura e a expressão oral dos estudantes. 

Quando se elabora um projeto é primordial que seja feito um planejamento 

detalhado de cada atividade a ser desenvolvida ao longo do período, e quanto mais 

específico for esse planejamento maiores são as chances de ser um trabalho bem 

desenvolvido e aproveitado pelos estudantes. 

 

Justificativa 

A leitura é um fator indispensável no desenvolvimento intelectual do ser humano. 

Sendo assim, é necessário que os estudantes se sintam atraídos e motivamos a 

realizar tal prática no ambiente escolar. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

 Desenvolver o hábito da leitura junto aos estudantes do 8º ano. 

 

Objetivos Específicos 

 Propiciar condições de leitura aos estudantes
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Metodologia 

As leituras serão realizadas durante as aulas de PD/Português, e se necessário 

os estudantes poderão realizar as leituras e atividades também em casa. 

 

Avaliação 

Ao final do bimestre serão realizadas atividades relativas ao livro, tais como: 

 Ficha de leitura 

 Seminários 

 Apresentações em sala de aula. 
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ANEXO X: Feira de Ciências do CEF 405 Sul FECICEF 

                            DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Feira de Ciências do CEF 405 Sul 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: -------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: 6º, 7º, 8º e 9º anos Ensino Fundamental 
Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: Todos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula/ Pátio da 
escola 

Período de Execução: fevereiro a setembro 

Responsável pela execução do projeto: Flávio Rodrigues Xavier e Leonardo José Gouveia 

 

TÍTULO DO PROJETO 

Feira de Ciências do CEF 405 SUL. 

 

PUBLICO ALVO 

Estudantes do ensino fundamental séries finais, educadores e comunidade 

escolar em geral, incluindo os auxiliares de educação e os pais e/ou responsáveis dos 

estudantes matriculados neste Estabelecimento de Ensino. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

O Centro de Ensino Fundamental 405 Sul é uma das 1.100 escolas da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, atende o Ensino Fundamental séries finais do 

sexto ao nono ano, com oito salas de aula, uma sala de leitura, um laboratório de 

informática, uma sala de recurso e uma equipe psicopedagógica, quadra de esportes e 

SOE. Não possuímos espaço para laboratório de ciências. Contamos com um corpo 

docente de 40 professores das mais diversas áreas e em média 500 estudantes. No 

matutino o atendimento é para os oitavos e nonos anos e no vespertino para os sextos 

e sétimos anos. É uma escola pequena, localizada no centro da superquadra 405 sul, 

rodeada de uma vegetação variada entre árvores frutíferas e outras espécies decorativas 

e nativas do cerrado. 
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PROBLEMATIZAÇÃO 

A ciência produz conhecimentos que favorecem uma melhor qualidade de vida 

para as pessoas. Por outro lado, não podemos perder de vista e deixar de problematizar 

com os estudantes, que bombas atômicas (que são produtos da ciência), por exemplo, 

foram e são capazes de destruir cidades inteiras, devastando não só a construção civil, 

mas também praticamente todas as espécies de vida que existirem no local onde tal 

bomba é lançada. Pensando na relevância de aproveitar o espaço das aulas 

destinadas à Feira de Ciências para desenvolver nos estudantes discernimento 

intelectual – capacidade de compreender, avaliar e refletir acerca das situações, 

acontecimentos, casos ou fatos com base nos conhecimentos científicos construídos. 

Para tanto, faz-se necessário, em se tratando do ensino de Ciências, que o professor 

promova leituras, discussões, debates e reflexões sobre a ciência, a tecnologia e seu 

elo com a sociedade. Promova, também, a troca de conhecimentos, vivências e 

experiências para que o aluno possa, ao final de todo esse processo, realizar uma 

apresentação de trabalhos dotados de argumentos coerentes, baseados na construção 

científica de acordo com as suas concepções, entendimentos e com os conhecimentos 

científicos construídos no espaço escolar. Neste contexto, ressaltamos que o projeto 

mesmo sendo voltado para a organização de uma feira de ciências, não foca suas 

discussões apenas nos conteúdos, temas ou assuntos da feira, abre espaço para aulas 

com debates, jogos e outras atividades que, talvez, não incorporem somente o cotidiano 

dos conteúdos escolares. Além disso, o projeto considera a heterogeneidade do seu 

público, quais seus interesses, suas identidades, suas preocupações, necessidades, 

expectativas em relação às aulas, suas habilidades e, também, suas vivências; 

buscando, assim, tornar o ambiente de sala de aula um lugar agradável, que fuja da 

rotina das quatro paredes. 

 

APRESENTAÇÃO 

Este projeto aborda as questões interdisciplinares relacionados às ciências. Sua 

proposta tem como objetivo articular conteúdo do ensino fundamental, tais como, 

matéria e energia, vida e evolução e Terra e universo. Suas vertentes tais como: água, 

lixo, plantas e animais, tecnologia, corpo humano, alimentação e noções de química e 
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física, meio ambiente e outros também estarão presentes. O presente projeto visa 

organizar e sistematizar uma feira de ciências na escola de educação básica, o Centro 

de Ensino Fundamental 405 Sul. Será orientado pelos professores Flávio Rodrigues 

Xavier e Leonardo José Gouveia. A finalidade do Projeto com a feira de ciências é uma 

maneira de socializar as produções, contribuindo com a difusão do conhecimento entre 

a comunidade escolar. A ênfase será para que a produção dos trabalhos se de 

coletivamente e com aspecto interdisciplinar. O projeto da feira de ciências visa 

colaborar com o desenvolvimento do protagonismo e do método científico através 

da pesquisa, investigação e socialização dos resultados que serão apresentados pelos 

alunos a comunidade escolar. O projeto da feira de ciências permite também que os 

educandos coloquem a "mão na massa" – vivenciando experiências concretas e 

lidando com grandes conceitos e valores científicos em suas próprias observações. Por 

tratar-se de um assunto que faz parte do currículo das séries finais do ensino 

fundamental, o referente trabalho deverá ser entendido como uma proposta organizada 

e desenvolvida dos conteúdos com a participação de todos no processo de construção 

do conhecimento. 

 

JUSTIFICATIVA 

A intenção deste projeto é fazer com que os alunos busquem a integração do 

conhecimento científico, bem como reconhecer que a ciência é um mecanismo que 

possibilita novas descobertas. O projeto será trabalhado de forma interdisciplinar, 

desenvolvendo todas as dimensões do conteúdo: conceitual, procedimental, atitudinal e 

factual, envolvendo todas as áreas de conhecimento, proporcionando condições de 

conhecimento de ciências, entrelaçado a natureza lúdica, podendo ser utilizados: textos 

informativos, instrucional, jornalísticos, artigos científicos, atividades práticas, controle 

experimental, artes, vídeos. Olhar o mundo através de um microscópio ou descobrir 

algo por meio de um experimento deve encher crianças e jovens de satisfação. A 

ciência não deve estar só nos livros didáticos. Suas páginas devem, contudo, 

direcionar os olhos dos alunos para além de suas folhas do papel, num percurso que 

se inicia no ambiente da sala de aula e termina, quem sabe, nas estrelas. Se 

pretendemos que a Escola forme indivíduos com capacidade de intervenção na 
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realidade global e complexa, teremos de adequar à educação, em seu conjunto, aos 

princípios do paradigma da complexidade e, por conseguinte, às características de uma 

aproximação sistêmica. Temos que promover uma educação que responda precisamente 

a essa realidade global e complexa, e que dê uma resposta adequada a seus 

problemas, entre eles A CONSTRUÇÃO DO SABER. 

  

OBJETIVO GERAL 

Colocar a teoria em prática, despertando nos estudantes a curiosidade científica, 

capacitando-os na utilização da metodologia científica, produção de tecnologia e 

condições de vida no mundo de hoje e em suas evoluções históricas, estimulando-os a 

formular questões baseadas na realidade cotidiana por eles vivenciada e despertando 

um maior interesse pela escola, com a elevação da frequência às aulas e melhoria da 

aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar atividades de iniciação científica na educação básica 

visando ao desenvolvimento e a elaboração de projetos; 

 Divulgar e valorizar a cultura científica e a pesquisa; 

 Estimular alunos e professores para produção de trabalhos investigativos; 

 Valorizar o trabalho docente interdisciplinar e contextualizado na área de 

ciências exatas, sociais e ambientais; 

 Desenvolver o espírito crítico dos estudantes; 

 Saber utilizar conceitos científicos básicos associados a matéria e 

energia; vida e evolução; Terra e Universo; 

 Desenvolver a competência leitora e de compreensão de textos 

informativos e científicos; 

 Saber valorizar o trabalho em grupo (coletivo), como um meio de 

desenvolver uma ação crítica e cooperativa para construção coletiva do 

conhecimento; 
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METODOLOGIA 

A divulgação da proposta geral do trabalho aos professores, estudantes e demais 

funcionários da escola será feita pela coordenação, observando as seguintes diretrizes; 

 Cada turma irá se organizar em grupos de acordo com o quantitativo de 

estudantes; 

 A forma de apresentação dos trabalhos ficará a critério da criatividade de 

cada grupo, sob orientação do professor; 

 Todas as disciplinas, de alguma forma deverão estar envolvidas no 

projeto; 

 Todos os estudantes têm de participar de um trabalho relativo ao projeto, 

que deverá envolver conhecimentos; 

 Estabelecidos os temas que darão origem à pesquisa e o levantamento 

de perguntas e questões, o grupo deverá, junto aos professores, verificar 

a melhor maneira de desenvolverem o trabalho; 

 O trabalho produzido pelos grupos será apresentado na Feira de 

Ciências; 

 Todos os componentes do grupo têm de estar presente durante todo o 

período do evento e participar das explicações sobre a pesquisa aos 

professores, avaliadores ou não e aos visitantes; 

 A realização dos trabalhos será acompanhada pelos professores, 

proporcionando aos grupos de estudantes orientação e apoio; 

Esse acompanhamento objetiva o desenvolvimento de pesquisas com o 

aprofundamento e seriedade necessários e de forma que cheguem, de fato, à autoria 

coletiva de uma produção que expresse as conclusões do grupo. 

 

AVALIAÇÃO 

A. Critérios: Os trabalhos serão avaliados de acordo com os critérios 

definidos a seguir: • importância e organização da pesquisa; • 

cumprimento das tarefas estabelecidas • participação e integração do 

grupo de pesquisa em todas as etapas do desenvolvimento; • adequação 

e organização do material utilizado para a exposição do trabalho na Feira 
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de Ciências; • criatividade quantos aos recursos utilizados para a 

apresentação do trabalho; • Clareza, desenvoltura e objetividade na 

exposição do projeto; • Organização do grupo (vestimenta, organização 

do material, manipulação dos objetos, etc.); • Ornamentação do Stand e 

reorganização do espaço escolar ao final da Feira. 

 

B. Atribuição de Notas: • A nota final do trabalho de cada grupo será 

atribuída através da soma dos pontos obtidos em cada um dos critérios 

estabelecidos, avaliados na etapa de desenvolvimento e na Feira de 

Ciências. A pontuação total da Feira de Ciências será de 3,0 (três) pontos. 

A pontuação relativa a cada critério poderá variar para cada professor 

orientador, de acordo com seus critérios apresentados aos avaliadores. A 

nota final da apresentação do dia da Feira será a média aritmética 

simples obtida entre as notas atribuídas pelos professores avaliadores. 

  

CRONOGRAMA 

A Feira de Ciências do CEF 405 SUL, realizar-se-á no dia 01/09/2022 (quinta-

feira), no espaço escolar que compreende pátio, salas de aula, área verde entre outros. 

 Período de execução: 14/02/2022 a 01/09/2022. 

 Semana de14/02 a 31/03/2022 – Divulgação do Projeto Feira de Ciências; 

 Semana de 04/04 a 04/05/2022 – Escolha dos grupos para Feira de 

Ciências; 

 Semana de 06 a 31/05/2022 – Escolha do Tema para a Feira de Ciências; 

 Semana de 01 a 20/06/2022 – Elaboração do pré-projeto; 

 Semana de 21 a 30/06/2022 – Elaboração do projeto; 

 Semana de 01 a 08/07/2022 – Planejar as experiências a serem 

expostas; 

 Semana de 01 a 19/08/2022 – Testar experimentos; 

 Semana de 22 a 31/08/2022 – Planejar organização dos Stands, 

organizar materiais, etc.; 

 01/09/2022 – Feira de Ciências do CEF 405 Sul (FECICEF). 
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ANEXO XI: Matemática no dia a dia 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Matemática no dia a dia 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: -------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 8º D, 9º A, B, C e D 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula 

Período de Execução: durante o ano letivo 

Responsável pela execução do projeto: Professora Renata Ferreira D’ascensão 

 

APRESENTAÇÃO 

A matemática é vista, na maioria das vezes, como um “bicho de sete cabeças” 

ou a “matéria mais difícil”. Isso é resultado de um ensino da matemática de forma 

apenas de apresentar fórmulas, propriedades, etc., sem apresentar para os estudantes 

que o ensino da matemática vai além da sala de aula, ou seja, que está em tudo no dia 

a dia de cada um. Assim, a trajetória educacional dos nossos estudantes, em 

matemática, é quase em sua totalidade constituída por conteúdos que se sobrepõem 

aos outros em níveis de complexidade que aumentam na medida em que se avança 

com o estudo da disciplina, mas sem mostrar a importância do aprendizado e, 

principalmente, compreensão. 

Desta forma, surge a grande causa da defasagem na aprendizagem dessa 

disciplina. Nossos estudantes, em grande parte, não solidificaram a base aqueles 

conteúdos essenciais quando estes foram trabalhados. O que dificulta a continuidade da 

disciplina e fica cada vez mais complicada a compreensão pelos estudantes. 

Diante disso, existe a necessidade de trabalhar conteúdos básicos da 

matemática, mas de forma diferente, usando o dia a dia para demonstrar a importância 

e aplicação do ensino da matemática. 

Assim, propõe-se nesse projeto, que os estudantes superem os obstáculos e 

alcançarem, com maior facilidade, o domínio dos tópicos da matemática, entregando 

aos discentes a prática da matemática com as ferramentas necessárias para a busca 

de novas conhecimentos, utilizando artifícios da educação moderna onde o objetivo 
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principal é tornar o aluno protagonista do seu conhecimento, mais autônomo e capaz 

de exercer plenamente a sua cidadania. 

 

TÍTULO DO PROJETO 

Matemática no dia a dia: aprendendo a pensar e utilizar a matemática em 

diversas situações cotidianas. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

A importância da matemática é questionada pela maioria dos estudantes, pois a 

maioria não tem muita afinidade com a disciplina, sendo considerada por muitos como 

matéria “chata de se estudar” e difícil de aprender. Isso causa um déficit muito grande no 

básico, como contas simples (adição e subtração). 

Com a pandemia causada pelo do Coronavírus, a condição dos estudantes, 

principalmente no que se refere ao acesso e compreensão das aulas, complicou ainda 

mais o que os mesmos já haviam aprendido, ou seja, a falta de estrutura e prática fez 

com que deixassem o que aprenderam para trás, voltando ao “zero”. O que dificulta 

ainda mais o ensino da matemática como matéria essencial para o cotidiano. 

Assim, o ensino da matemática, necessita de mais do que apenas colocar a 

disciplina na para os discentes, mas sim mostrar aos mesmos como encaixar a 

disciplina, no seu aspecto mais básico, no cotidiano, a fim de tornar mais acessível o que 

muitos consideram como o “mais difícil”, desmistificando o ensino da matemática. 

Para isso, faz-se necessário desenvolver a formação crítica e reflexiva. O que 

favorece o desenvolvimento do estudante em diversas outras disciplinas. Formando 

discentes capazes de ter consciência crítica sobre a disciplina. 

Vale ressaltar que, nesse mundo cada vez mais tecnológico, mais do que nunca 

a Matemática torna-se cada vez mais necessária, sendo usada em praticamente tudo, 

ou seja, jogos de celular e computador entre outras situações utilizadas pelos 

estudantes, mas muito não se preguntam como é feito, não têm consciência crítica 

sobre o que usam ou fazem nesse universo de tecnologia cada vez mais presente. 
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Os diagnósticos feitos pela equipe do CEF 405 Sul, bem como ao tentar ensinar 

matemática, demonstraram que é necessário resgatar muito do que foi perdido por 

conta da falta de estrutura durante a pandemia, mas também diante da forma de ensinar 

matemática, que já está defasada a muitos anos, prejudicando o aprendizado, 

utilizando metodologias que tornem a matemática mais do que apenas mais uma 

disciplina, mas sim a possibilidade de proporcionar ao aluno a capacidade de refletir, 

questionar, fundamentar decisões e utilizar a disciplina no seu dia a dia. 

Objetivos 

Objetivo Geral 

 Resgatar os conteúdos básicos e fundamentais relacionados à 

matemática, estimulando os estudantes com metodologias aplicáveis ao 

seu cotidiano. 

 

Objetivos específicos 

 Mostrar como a matemática pode ser utilizada no dia a dia; 

 Desenvolver o pensamento crítico; 

 Desenvolver a soluções de situações problema no cotidiano; 

 Relacionar a matemática com outras disciplinas e profissões; 

 Estimular o uso de estratégias para a resolução de problemas 

matemáticos, utilizando a interpretação de textos e a matemática entre 

outras formas de solucionar questões simples e complexas que estejam 

relacionadas ao cotidiano dos estudantes. 

METODOLOGIA 

1. Utilização de situações cotidianas para as partes fundamentais da matemática como 

soma e subtração. 

2. Pesquisas sobre como utilizar a matemática no dia a dia, demonstrando através de 

aulas lúdicas como solucionar cada situação. 

3. Estimular o pensamento crítico através de aulas lúdicas e com a participação ativa dos 

estudantes. 

4. Utilizar jogos, tanto de tabuleiro como relacionados às tecnologias, para explicar como 

a matemática pode ser utilizada. 
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AVALIAÇÃO 

A avalição será qualitativa, formativa e contínua. Sempre estimulado o estudante 

a perceber que a matemática é muito mais que “mais uma disciplina”, mas sim, 

essencial para o cotidiano. 

 

METAS 

 Estudantes com pensamento crítico sobre a matemática e tudo que a 

envolve; 

 Estudantes aptos a interpretarem e reconhecerem situações cotidianas 

que envolvem a disciplina; 

 Estimular o interesse sobre o aprendizado da matemática; 

 Preparar os estudantes para utilizar estratégias na resolução de 

problemas matemáticos em sala de aula, no dia a dia e nas profissões. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

GIOVANNI J e CASTRUCCI, B. A conquista da matemática. 8º ano. São Paulo: 

Editora FTD, 2018. 

 

GIOVANNI J e CASTRUCCI, B. A conquista da matemática. 9º ano. São Paulo: 

Editora FTD, 2018. 

 

WALTER C., COUTINHO l, BALTAR L., RODRIGUES M.C., MARGUNTTI M. 

Matemática no dia, dia. São Paulo: Editora SENAC. 
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ANEXO XII: JICEF (Jogos internos) 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Jicef 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: -------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: TODOS 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: sala de aula, pátio da 
escola, quadra externa. 

Período de Execução: 05 dias 

Responsável pela execução do projeto: Professores Bruno e Hugo, direção e coordenação. 

 

APRESENTAÇÃO 

Os jogos interclasse desperta a relevância e efetividade no âmbito educacional, 

uma vez que os jogos prezam pela formação de indivíduos críticos, seletivos e 

reflexivos, com alta capacidade de desenvolver e de aprimorar suas habilidades motoras 

e psicomotoras, interagindo com o mundo ao seu redor. São os jogos realizados 

internamente do CEF 405 sul, onde são disputados várias modalidades e” joguinhos” 

em sala de aula entre cada turma e ano em seus respectivos turnos. A equipe de 

trabalho é formada pelos os professores de Educação Física, professores regentes e 

conselheiros de cada turma e turno, direção e coordenação, juntamente com todos os 

alunos e diferentes áreas que compõem a escola. 

TÍTULO: JICEF – JOGOS INTERCLASSE DO CENTRO DE ENSINO 

FUNDAMENTEL 405 SUL 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

O JICEF tem a pretensão de lidar com a existência do outro. Busca sociabilizar, 

incluir e despertar em cada aluno a importância da sua presença na escola, buscando 

uma consciência da prática pela igualdade social, racial, gênero, física e mental. O 

JICEF também visa a pratica de habilidades físicas e cognitivas, autoestima, trabalho 

em equipe, equilíbrio emocional, itens já trabalhados e desenvolvidos em sala de aula e 

nas aulas práticas na quadra. De acordo com Jean Piaget (1975, p.84), “o jogo 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

2

932

5 

 

 

favorece um equilíbrio afetivo na medida em que é uma atividade pelo prazer e tem 

como finalidade a afirmação do eu”. O JICEF enfatiza diminuir e erradicar também com 

a discriminação de qualquer natureza, a prática do” bullying” e o preconceito na sua 

forma mais discreta de pronunciamento. Nos JICEF, ao interagirem com os 

adversários, os alunos podem desenvolver o respeito mútuo, buscando participar de 

forma leal e não violenta.  

Os jogos possibilitam aos alunos confrontar-se com o resultado de um jogo e com 

a presença de um árbitro que permitem a vivência e o desenvolvimento da capacidade 

de julgamento de justiça (e de injustiça). Principalmente nos jogos, em que é 

fundamental que se trabalhe em equipe, a solidariedade pode ser exercida e valorizada. 

Em relação à postura diante do adversário podem-se desenvolver atitudes de 

solidariedade e dignidade, nos momentos em que, por exemplo, quem ganha é capaz 

de não provocar e não humilhar, e quem perde pode reconhecer a vitória dos outros 

sem se sentir humilhado. Viver os papéis tanto de praticante quanto de espectador e 

tentar compreender, podem evitar o porquê ocorrem brigas nos estádios que podem 

levar à morte de torcedores, favorecendo a construção de uma atitude de repúdio à 

violência. Existem também a problemática do consumo de álcool, fumo ou outras 

drogas já em idade muito precoce dentro e fora das escolas.  

Com o despertar para os jogos e a aquisição de hábitos saudáveis, a 

conscientização de sua importância, bem como a efetiva possibilidade de estar 

integrado socialmente (o que pode ocorrer mediante a participação em atividades 

lúdicas e esportivas), são fatores que podem ir contra o consumo de drogas. Quando o 

indivíduo preza sua saúde e está integrado a um grupo de referência com o qual 

compartilha atividades socioculturais e cujos valores não estimulam o consumo de 

drogas, terá mais consciência e vivência para evitar possíveis vícios e condutas que 

causem tristeza ao seu próximo e a si mesmo. 

 

ESCOLHA DO TEMA GERADOR 

A realização do JICEF contribui para o respeito ao próximo e o reconhecimento 

sobre as dificuldades e habilidades de cada um. Estimula a cooperação e os torna mais 

próximos e mais humanos, com a aproximação dos alunos, um ambiente acolhedor e 
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atentam para o entendimento que os desafios acontecem durante toda nossa trajetória 

de vida, o importante é saber superar as barreiras com dignidade, respeito, educação e 

humildade, para que possam encontrar a chave para as suas próprias vitórias 

pessoais. A escola através também dos jogos deve ser um veículo de transformação 

da sociedade. Sua função é contribuir junto a outras instâncias da vida social para a 

efetivação das mudanças. A educação física através dos jogos deve privilegiar o 

contexto social, escolar e cultural, reconhecendo as diferenças existentes entre os 

indivíduos, considerando e valorizando suas experiências de vida. Para o alcance 

desses objetivos a utilização dos jogos/brincadeiras no contexto educacional escolar 

tem fundamental importância. Segundo Friedman (1996, p. 45): “Trazer o jogo para 

dentro da escola é uma possibilidade de pensar a educação numa perspectiva criadora, 

autônoma e consciente”. Através do jogo, não somente abre-se uma porta para o mundo 

social e para a cultura infantil como se encontra uma rica possibilidade de incentivar o 

seu desenvolvimento.  

Dando ênfase a realização do JICEF é consciente que não deve ser priorizada a 

ideia de se utilizar o jogo como recurso de ensino de esporte como alternativa didática 

única, mas sim utilizá-lo de forma mais consciente, associando-o à natureza prazerosa 

e lúdica das crianças e adolescentes. De acordo com Escobar (2005), “os jogos e os 

esportes estão passando por um dos desafios mais importantes de sua trajetória 

histórica, isto é, atender à nova realidade política de inclusão.” O JICEF também está 

inserido na aplicação da educação inclusiva de hoje, que se caracteriza como uma 

proposta de aplicação prática na área de educação em âmbito mundial designado de 

inclusão social, sendo proposta como um novo paradigma.  

Os JICEF proporcionam aos alunos ações culturais cuja intencionalidade e 

curiosidade resultam em um processo lúdico, autônomo criativo, possibilitando a 

reconstrução de regras, diferentes modos de lidar com o tempo, lugar, materiais e 

experiências culturais.  

O jogo e a brincadeira, para além do prazer, da satisfação é entendida como 

instante de reconhecimento do homem como produtos de história. Dessa forma, 

entende-se que jogar e brincar é uma invenção humana “um ato em que sua 

intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar, 
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imaginariamente, a realidade e o presente”. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 65) O 

JICEF do ponto de vista pedagógico busca propor aos alunos vivências motoras de forma 

lúdica, sem que o aluno fique carregado de gestos somente técnicos acompanhados de 

movimento automatizados e sentindo-se parte de um todo através de sua presença. 

 

PÚBLICO ALVO 

O JICEF destina-se a todos os alunos, anos e turmas dos dois turnos 

matriculados na escola e a participação de todos os segmentos que compõem a 

escola, inclusive comunidade escolar e pais/responsáveis. 

 

JUSTIFICATIVA 

A implementação e a realização do JICEF são importantes porque é um projeto 

que contribui para a integração social do estudante e do adolescente; o JICEF também 

colabora para que os alunos adquiram autoconfiança; melhorem a autoestima e a sua 

expressão; estimula o desenvolvimento motor; reduz o stress e pressões, desenvolve a 

cooperação entre os eles e modifica o ambiente escolar. E’ através dos jogos 

individuais e em equipe que os estudantes e adolescentes aprendem e se preparar 

para o desenvolver das habilidades do ser, do conviver, do conhecer e do fazer – 

exatamente os quatro pilares que dão base ao ensino, segundo a UNESCO. O JICEF 

também proporciona aos alunos desenvolverem as suas competências, capacidades e 

habilidades, associadas às dimensões afetivas, cognitivas, sociais, psicomotoras, e 

internalizando valores. Na participação em jogos individuais e coletivas eles deixam de 

pensar apenas em si mesmo para contribuir para o bem-estar comum, da sua equipe, 

da sua turma e da escola.  

O estudante e adolescente aprende ainda, a dividir tarefas, de modo a encontrar 

soluções para todo tipo de situação, inclusive para as derrotas. No JICEF os 

estudantes descobrem com muita facilidade e clareza o quanto vale a amizade, a 

parceria e o espírito de colaboração. Os jogos podem colaborar de forma muito positiva 

para que situações violentas como o “bullying” não se tornem frequentes ou até nos 

casos de intervenção. Ao se trabalhar o corpo com o corpo nos jogos, é possível 

propiciar a conscientização sobre a diversidade e a riqueza que constitui as diferenças 
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dentro dos times e suas equipes. O exercício da alteridade pode ser vivenciado através 

das diferentes práticas corporais nas quais todos possam conhecer melhor suas 

próprias capacidades e a dos companheiros (as) e ser capaz de conviver com isso 

como parte da nossa humanidade dentro das suas equipes. É importante que se trabalhe 

através do despertar do senso crítico, conscientizando-os de que conflitos e divergências 

fazem parte da vida de todos, mas que se possa chegar a conclusões construtivas 

através desses, não permitindo que se banalize o exercício de domínio de uns sobre os 

outros.  

O estudante e o adolescente encontram alternativas nas vivências de práticas 

corporais através do JICEF e em diferentes formas de se portar mediante o desafio 

apresentado para buscar uma harmonia social e escolar, repudiando e combatendo a 

prática de discriminação de qualquer natureza em duas diferentes formas de expressão 

dentro do recinto escolar. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: O JICEF tem como objetivo a consciência para o despertar 

o respeito dos limites do outro, despertar para a prática de atividades físicas visando 

combater qualquer tipo de discriminação, exclusão, proporcionar o bem-estar do corpo, 

evitar o preconceito e formas diversas de “bullying”, através da participação das 

equipes incentivando a prática de atividades físicas individuais ou coletivas com caráter 

harmonioso e saudável. Incluir a participação e integração de todos os integrantes que 

compõem da escola. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Participar de atividades corporais individuais ou coletivas, estabelecendo 

relações equilibradas e construtivas com os outros estudantes e 

adolescentes, reconhecendo e respeitando características e desempenho 

de si próprio e dos outros, sem discriminar por características pessoais, 

físicas, sexuais ou sociais. 

 Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações 

das equipes. 
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 Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando 

hábitos saudáveis, de higiene, alimentação e atividades corporais, 

relacionando-os com os efeitos sobre a própria saúde, e de recuperação, 

manutenção e melhoria da saúde coletiva. 

 Solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, 

regulando e dosando o esforço em um nível compatível com as 

possibilidades, considerando que o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 

das competências corporais decorrem de perseverança e regularidade e 

devem ocorrer de modo saudável e equilibrado. 

 Conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal 

que existem nas diferentes turmas e equipes, compreendendo sua 

inserção dentro da cultura em que são produzidos. 

 Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como 

reivindicar dos colegas de equipe e da turma posturas adequadas para 

promover atividades corporais de saudáveis, reconhecendo-as como uma 

necessidade básica do ser dentro dos jogos. 

 

CONTEÚDOS: 

Os principais conteúdos a serem trabalhados neste projeto serão: Jogos e 

atividades de socialização, conteúdo teórico sobre as atividades que serão ministradas 

durante o projeto; Esportes: Voleibol, Basquete, Handebol, Futsal tanto masculino 

quanto feminino em todos os seus anos e nos dois turnos; Jogos, esportes e atividades 

diferenciadas em sala de aula como: Xadrez, dama, dominó, jogo de botão, tênis de 

mesa, jogo de uno , jogos lúdicos e por fim, uma auto avaliação dos conteúdos 

trabalhados e desenvolvidos em sala de aula. 

 

METODOLOGIA: 

A metodologia aplicada no JICEF será a realização de jogos internos (sala de 

aula) e jogos externos (quadra) entre as turmas e individualmente, tanto masculino e 

feminino, separados pelo seu turno dentro de cada ano. Cada turma terá seus 

participantes inscritos previamente para a participação nos jogos de acordo com a 
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tabela antecipadamente divulgada e distribuída entre os capitães e capitãs das equipes 

e professores conselheiros. Os jogos serão realizados com a interação de todos os 

professores buscando a socialização e participação junto com os alunos em seus jogos, 

na sua presença e com a suas equipes, contando com a integração e inclusão de todos 

os segmentos da escola, como direção, coordenação, sala de recursos, sala de apoio e 

outros; considerando as habilidades e diferenças de cada um e respeitando os seus 

horários, anos e turnos. 

 

ATIVIDADES PRINCIPAIS DO JICEF 

 

COMO 

 

ONDE 

 

QUANDO 

 

Jogos

 esportivo

s externos 

(basquete de 3, 

futsal, queimada, 

cabo de guerra) 

Jogos Internos (dama, 

xadrez, tênis de mesa) 

 

Sala de aula, quadra de 

esporte e pátio. 

 

São 05 dias 

consecutivos de 

atividades com jogos, 

paralelo com 

atividades recreativas 

e oficinas. 

 

QUEM 

 

COM O QUÊ 

 

APRENDIZAGEM QUE 

SE PRETENDE 

ALCANÇAR 

Todos os professores 

têm a função de 

organizar a sua equipe, 

ajudar na arbitragem e 

atentar aos jogos na 

tabela 

A escola precisa de verba e de 

apoio da regional de ensino 

para disponibilizar os 

seguintes recursos que serão 

necessários para a qualidade 

da realização do JICEF: Os 

recursos materiais serão 

Todos os envolvidos 

devem sentir-se bem, 

integrados e engajados na 

que a realização do JICEF, 

que a sua realização seja 

algo renovador e que 

consiga incluir todos os 
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necessários: bolas de voleibol, 

bolas de futsal, apitos, traves, 

cadeiras e mesas , jogos 

completos de tênis de mesa, 

tabuleiros de dama , tabuleiros 

de xadrez com a suas devidas 

peças, jogos de dominó, 

tabuleiro de jogo de botão com 

os seus respectivos times, 

palhetas, traves e bolinhas, 

saquinhos de plástico 

pequenos para fazer gelo, 

“garrafinhas” de água, (único 

item que os alunos trazem) kit 

primeiro socorros para 

eventuais emergências, 

camisas do seu time ou colete, 

quadro branco para o placar, 

pincel de cores diferentes e 

apagador, pastas 

transparentes para entregar a 

cada professor e direção com 

toda divulgação e tabela dos 

jogos, computador, papel 

impressora com tinta para 

confecção, estruturação e 

montagem   de   todo   o   

JICEF:  

(Programação, estrutura, 

regulamentos, modalidades, 

tabela da quantidade de 

integrantes da escola, 

trazendo, descontração, 

alegria, harmonia e bem-

estar físico e social 

contribuindo para um 

ambiente escolar tranquilo 

e com unidade. 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

2

933

2 

 

 

medalhas, ficha de inscrições 

para os jogos internos 

individuais em cada 

modalidade separada por 

anos e gênero, ficha de 

inscrição para os jogos 

externos separado por 

modalidade e fichas de 

inscrição para as equipes de 

apoio, confecção de tabelas 

de cada modalidade de jogo 

interno e cada modalidade de 

jogo externo, tabelas para a 

alimentação diária para a 

divulgação dos resultados e 

jogos do dia seguinte, regras 

de cada modalidade para 

divulgação e distribuição para 

os alunos e professores, 

utilização de cartazes para 

ajudar na comunicação e 

divulgação dos jogos, 

confecção de camisas dos 

times ou coletes de todos os 

alunos da escola. No que 

abrange a recursos humanos: 

participação de todos os 

alunos, professores, direção e 

coordenação, equipes de 

apoio para a realização dos 

jogos, equipe de apoio da 
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CRONOGRAMA 

O JICEF ocorrerá na 1ª semana de julho, logo ao findar as provas bimestrais. 

Podendo o mesmo ser alterado conforme as condições climáticas e por interesse do 

corpo docente da escola em razão do calendário escolar de cada ano vigente. O 

cronograma do JICEF realiza-se da seguinte forma: Dentro do calendário escolar, já 

acordado e discutido na semana pedagógica de fevereiro, antes do retorno das aulas, e 

é reservado e programado uma semana para a sua realização. O primeiro dia dos 

jogos é separado para que ocorram algumas solenidades como: abertura dos jogos, 

juramento do atleta, hino nacional, desfiles das equipes, atrações e apresentações 

musicais, culturais e divertidas, além dos jogos de confraternização entre os 

professores, direção e membros da escola.  

Os demais dias da semana, são realizados os jogos externos (quadra) e internos 

(jogos dentro da sala e pátio) de acordo com a tabela divulgada anteriormente pelos 

professores de educação física dentro dos seus respectivos horários e turnos. Todos 

os alunos são inscritos em modalidades esportivas coletivas e/ou individuais de acordo 

com a sua aptidão e vontade. No último dia do JICEF ocorrem as finais entre todas as 

equipes que se classificaram durante os jogos coletivos. As finais de cada modalidade 

interna já ocorrem dentro do seu dia específico durante a sua realização. Logo após os 

JICEF, a escola realiza uma cerimônia de solenidade para prestigiar todos os alunos 

que participaram, entregar medalhas e homenagens também todos os seus 

participantes e professores. 

 

 

limpeza, apoio do lanche, apoio 

de seguranças e portaria, apoio 

com os alunos com 

necessidades especiais, apoio 

“primeiros socorros” e apoio a 

duplicação e impressão de 

todo o material administrativo. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Como será feito o acompanhamento do projeto? 

Organização e Comunicação com clareza: Toda logística do JICEF precisa ser 

“mapeada “com antecedência de 02 a 03 meses, mas é nas coordenações, nas aulas 

de educação física, nos intervalos e nos momentos específicos solicitados pelos 

professores de educação física, que o JICEF vai tomando sua forma e aprimoramos o 

seu desenho. É necessário apresentar com clareza para todos os integrantes da escola 

o JICEF e esclarecer as tarefas e/ou o desempenho de cada membro participante. É 

primordial certificar através desses momentos citados que cada um saiba do 

regulamento e dos critérios para a execução do JICEF. Através de divulgação e 

organização todos do CEF 405 sul precisam saber e compreender quais as tarefas 

recebidas e cumprir com o seu papel dentro da realização do JICEF, isso ocorre 

através de coordenações e explanação do JICEF pelos professores de educação física. 

Quanto a avaliação, em se tratando de trabalho em equipe, nada melhor que discutir 

coletivamente os sucessos e também os pontos do JICEF que precisam ser agilizados e 

resolvidos. Há uma necessidade de que todos estejam envolvidos, inclusive todos os 

membros do time e das turmas no momento da avaliação, isto ocorre antes, durante e 

após o JICEF, através do questionamento direto com os alunos, em coordenações com 

os professores e membros da direção e coordenação. 

 

Como serão medidos os efeitos do projeto? 

É importante manter um clima de cooperação durante o JICEF. Antes, durante e 

após o seu processo, é visível, notável e sentido os efeitos dos jogos JICEF nos 

alunos, no ambiente escolar e em todos os componentes da escola, que através dessa 

construção em conjunto todos se beneficiam. A harmonia e a vontade de fazer e de 

participar estão presente em todos os colaboradores que entendem que suas tarefas 

são parte de um projeto em que cada um contribui, de forma cooperativa, para o 

crescimento do aluno, do JICEF, da escola e do benefício de todos os integrantes da 

escola. Na divisão de tarefas em etapas no JICEF encontramos uma estratégia muito 

eficiente para garantir os melhores resultados junto com todo o grupo. 
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Avaliação 

“A avaliação é substancialmente reflexão, capacidade única e exclusiva do ser 

humano de pensar sobre seus atos, analisá-los, julgá-los, interagindo com o mundo e 

com os outros seres, influindo e sofrendo influências pelo seu pensar e agir” (“Avaliar 

para promover”, de Jussara Hoffmann, página 10). Avaliar o JICEF não é um 

processo simples. Os alunos serão avaliados pelas suas equipes e professores, os 

professores fazem uma auto avaliação do JICEF e de sua participação e todos estão 

engajados em participar e contribuir para o bem estar de todos antes, durante e após 

os jogos. Para iniciar uma avaliação do JICEF, os professores de educação física 

começam por uma análise de nosso trabalho em sala de aula. Refletimos como está 

sendo nossa prática pedagógica e esportiva em alguns aspectos e após essas 

reflexões lançamos perguntas norteadoras para reflexão em coordenação: 

 

a) Conhecemos a história de vida (saúde, lazer, prática esportiva) de cada 

aluno com as suas particularidades? 

b) Elaboramos algum tipo de avaliação diagnóstica (inicial) para aplicar em sala 

de aula, com o objetivo de verificar o que meus alunos já têm de prática de 

esporte e conhecimento do mesmo? 

c) Verificamos junto a cada aluno o que pensa a respeito da importância de 

aprender a participar dos jogos, praticar atividade física? 

d) Compartilhamos com os outros professores a necessidade de conhecimento 

prévio da realidade dos alunos, com o objetivo de organizar melhor o JICEF, 

nossos planos de ensino/ aulas com atividades interativas, recreativas, 

participação conjunta professor/aluno? Isso será útil para o enriquecimento e 

aperfeiçoamento de seu fazer pedagógico. Esta é uma excelente maneira para 

que cada etapa do JICEF seja analisada considerando sua integração com o 

todo, e como o andamento das tarefas individuais está colaborando para o 

resultado geral. Desta maneira, acreditamos, nós professores de educação 

física na importância de manter um clima de cooperação durante esta avaliação 

em todo o seu processo. 
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Acreditamos que esta avaliação não deva ser usada para culpar membros das 

equipes por possíveis problemas ocorridos e rotineiros, mas para entender as 

interferências e, principalmente, encontrar soluções coletivas, resolvendo e 

amenizando os pontos negativos e exaltando e aprimorando os prontos positivos, 

gerando assim uma harmonia despertada pelo JICEF que está sempre presente na 

escola e dentro de cada um dos seus participantes e colaboradores. 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

2

933

9 

 

 

ANEXO XIII: “Cultura de Paz : Vivendo Valores na Escola” 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Cultura de Paz: Vivendo Valores na Escola 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: Palestrantes, Adolescentro e professores 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: Toda a escola 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula/pátio 

Período de Execução: ano letivo 2022 

Responsável pela execução do projeto: Jacinta Vasconcelos/OE 

 

Apresentação 

O presente projeto propõe atividades no âmbito escolar visando o resgate e 

formação de valores através de uma Gincana que acontecerá na escola onde será 

trabalhado um valor a cada mês. O projeto Vivendo Valores Na Escola busca 

implementar valores e introduzir novos hábitos na escola pressupondo mudanças de 

comportamento que exigirá acompanhamento sistemático. Será fornecido aos 

professores materiais de suporte que servirão de apoio para serem utilizados sala de 

aula e durante as atividades da gincana. 

 

Justificativa 

Porque trabalhar Valores na Escola? Alguns comportamentos negativos, a 

violência, a desagregação familiar, as desigualdades sociais são resultadas visíveis de 

uma época contaminada pela inversão de valores. Esse quadro atual indica a 

necessidade de reformarmos nosso processo ensino-aprendizagem voltado para a 

inclusão dos estudos de valores, de maneira formal e informal, seja através de textos 

ou de atividades lúdicas, dessa forma será um passo inicial de autoconhecimento, que 

conduzirá a melhoria dos relacionamentos dentro do contexto escolar e na vida 

pessoal. 
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Objetivo Geral 

Proporcionar situações de vivências, análise e reflexão que possibilitem o 

desenvolvimento de valores que levem à comunidade escolar a possibilidade de 

vivenciar, refletir e praticar valores básicos com a PAZ, AMOR, UNIÂO, RESPEITO, 

GENTILEZA, COOPERAÇÂO, GRATIDÂO e SOLIDARIEDADE. Se bem assimilados 

esses valores para os adolescentes, professores e comunidade escolar ajudará a 

satisfazer as necessidades interiores, o que resultará, por certo, a vivência de uma 

cultura de PAZ no ambiente escolar. 

 

Objetivos Específicos 

 Implementar de junho até novembro os valores, onde cada valor será 

trabalhado por vez em a todas as turmas da escola. Cada professor 

conselheiro receberá um material relacionado aos valores do mês o que 

auxiliará a trabalhar e a fazer as atividades propostas pela GINCANA. 

 Criar atividades que se relacionam a cada valor, como por exemplo, 

poesia, música, jogral, estandes ou uma composição plástica 

 Proporcionar recursos para trabalhar relacionamento interpessoal através 

dos valores relacionados. 

 Proporcionar momentos de reflexão sobre o seu “EU” interior como forma 

de mudança de atitude consigo mesmo e na relação com o outro. 

Desenvolver o autorrespeito dentro das atividades em sala e nas 

gincanas. 

 Vivenciar a “CULTURA DE PAZ” na escola. 

 Refletir sobre os valores pessoais, sociais e morais. 

 

Estratégias 

Com o intuito de vivenciar e alcançar os objetivos propostos para a “Vivência de 

Valores na Escola” serão utilizadas as seguintes estratégias: 

 Será sugerido aos professores inicialmente um rol de atividades comuns 

a todos os valores para preparar os alunos para a gincana. 

 Será fornecido um rol de atividades específicas para trabalhar cada valor. 
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 Promoção de um WORSHOPS para promover a vinda dos pais e ou 

responsáveis, em um encontro lúdico na escola com os alunos, onde 

possam criar juntos, desenhando, pintando, colando e representando 

tendo como base o tema Vivenciando Valores na Escola. 

 

Conclusão 

O objetivo do projeto proposto será o conhecimento dos valores   para    o      

entendimento na prática escolar e como postura de mudanças pessoais e interpessoais 

entre os adolescentes. A tarefa primeira é de transformação pessoal visando à própria 

melhoria conhecendo os valores para adquirir o respeito ao próximo e assim incentivar 

uma cultura de PAZ NA ESCOLA entre os alunos e todos que fazem parte da 

comunidade escolar. 
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ANEXO XIV: O Inglês no nosso dia a dia 

                                   DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: O Inglês no nosso dia a dia 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: -------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: TODOS 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: sala de aula, pátio da 
escola, quadra externa. 

Período de Execução: 1º bimestre 

Responsável pela execução do projeto: Elma Costa 

 

Apresentação 

A língua Inglesa é imprescindível nos dias atuais, pois a globalização faz com 

que se torne algo fundamental. O inglês é a língua internacional, a língua dos estudos, 

das viagens, dos negócios, enfim, a língua da comunicação com todo o mundo. Todos 

os dias nós convivemos com uma série de palavras em inglês que usamos em nosso 

cotidiano. Ex: delivery, Jeans, shopping center, pet shop, show, Lan house, diet, light, 

fitness, self-service, e-mail milk-shake, internet, notebook entre outros. Com isso 

percebemos a importância e influência que esta Língua tem na nossa vida e cultura nos 

dias atuais, que se apresenta de maneira prática e significativa no processo de ensino 

e aprendizagem. Este projeto é destinado aos estudantes do 6º e 7º anos do Centro de 

Ensino Fundamental- CEF 405 Sul, na disciplinada Parte Diversificada de Inglês- PDI. 

 

Justificativa 

O projeto é válido para o processo de ensino aprendizagem, pois mostra ao 

estudante vocabulário comum entre eles, e dar significado ao ensino, podendo despertar 

um interesse maior para aprendizagem da língua estrangeira e fazer com que o aluno 

passe a observar como o inglês faz parte d sua vida diária e como é importante 

aprendê-la. 
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Objetivos Objetivo Geral 

Habilidade da base nacional comum curricular: (EF06I25), identificar a presença 

da Língua Inglesa na sociedade brasileira/ comunidade (palavras, expressões, 

suportes, esferas de circulação e consumo) e seu significado. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar a língua inglesa como universal; 

 Reconhecer a importância do estudo da Língua Inglesa; 

 Despertar o interesse no estudo da língua alvo. 

 

Metodologia 

 Aulas expositivas dialogadas; 

 Prática escrita e oral; 

 Manuseio de materiais/objetos facilitadores da aprendizagem de 

vocábulos/conceitos específicos; 

 Debates e discussões direcionadas; 

 Jogos (comunicativos) e atividades lúdicas; 

 Músicas e filmes; 

 Confecção de cartazes; 

 Pesquisas complementares; 

 Exercícios de fixação sobre o assunto estudado; 

 Homework (deveres de casa). 

 
 

Avaliação 

 Avaliação oral, texto, trabalhos individuais e/ou coletivos, pesquisas, 

entrevistas, produção de vídeos, e outros instrumentos que se fizerem 

necessários. 
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ANEXO XV: Identy 

                               DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Identy 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: UNB/estagiárias 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 6ºs e 7ºs anos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: sala de aula 

Período de Execução: 2º bimestre 

Responsável pela execução do projeto: Elma Costa 

 

Apresentação 

 Cada pessoa é única! 

 Conhecendo os fatores que compõe nossa identidade. Valores, costumes 

e gostos. Convívio social, “eu no mundo”. 

 

Justificativa 

O projeto faz-se necessário para reforçar questões sobre identidade, costumes, 

gostos, e o estudante como cidadão do mundo. E é válido para o processo de ensino 

aprendizagem, pois reforça o estudo do vocabulário comum entre eles. O Projeto conta 

com a participação e execução dos estagiários da Universidade de Brasília UnB. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral. 

Compreender suas particularidades, reconhecer e respeitar as diferenças e 

papel como cidadão mundo. Reconhecer os aspectos que formam a identidade: 

Valores, costumes, crenças e modo de vida de cada indivíduo. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar estrutura e origem do nome; 

 Reconhecer a importância do documento de identificação; 

 Estudo do Núcleo familiar e social;
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Metodologia 

 Aulas expositivas dialogadas; 

 Prática escrita e oral; 

 Manuseio de materiais/objetos facilitadores da aprendizagem de 

vocábulos/ conceitos específicos; 

 Debates e discussões direcionadas; 

 Jogos (comunicativos) e atividades lúdicas; 

 Músicas e filmes; 

 Confecção de cartazes; 

 Pesquisas complementares; 

 Exercícios de fixação sobre o assunto estudado; 

 Homework (deveres de casa). 

 

Avaliação 

 Avaliação oral, texto, trabalhos individuais e/ou coletivos, pesquisas, 

entrevistas, produção de vídeos, e outros instrumentos que se fizerem 

necessários. 

 

Referências Bibliográficas 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 

Secretaria de Educação Básica, 2017. 

 

ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Linguística Aplicada, ensino de línguas e 

comunicação. Campinas, SP: Pontes Editors e Arte Língua, 2005. 

 

MURPHY, Raymond. English grammar in use. Londres: Cambridge University Press, 

2004. 

 

PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira (Org.) Ensino de língua inglesa: reflexões e 

experiências. Campinas: Pontes, 1996. 
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ANEXO XVI: Brasília: Turist Place! 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 

PROJETO 
CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Brasília: Turist Place! 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: Professores de Matemática e Português 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 6ºs e 7ºs anos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: sala de aula 

Período de Execução: 3º bimestre 

Responsável pela execução do projeto: Elma Costa 

 

Apresentação Brasília: Turist Place! 

Reconhecer e descrever os principais pontos turismos de Brasília. 

 

Justificativa 

O projeto faz-se necessário para identificar os principais pontos turísticos de 

Brasília, a história e geometria dos monumentos, bem como reforçar o vocabulário 

relacionado em inglês. O projeto poderá ser ampliado e trabalhado de maneira 

interdisciplinar com as disciplinas de matemática, Língua Portuguesa, geografia, 

história e arte. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

 Reconhecer e descrever os pontos turísticos da Capital do Brasil na 

língua estudada. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar os pontos turísticos e vocabulário relacionados a Places, Turist 

Place, Trip, Information etc. 

 Reconhecer a importância de Brasília e seus monumentos; 
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 Compartilhar a cultura e costumes da cidade onde mora, de Brasília e do 

centro-oeste 

 Reconhecer as belezas naturais do cerrado. 

 

Metodologia 

 Aulas expositivas dialogadas; 

 Prática escrita e oral; 

 Manuseio de materiais/objetos facilitadores da aprendizagem de 

vocábulos/ conceitos específicos; 

 Debates e discussões direcionadas; 

 Jogos (comunicativos) e atividades lúdicas; 

 Músicas e filmes; 

 Confecção de cartazes; 

 Pesquisas complementares; 

 Exercícios de fixação sobre o assunto estudado; 

 Homework (deveres de casa). 

 

Avaliação 

 Avaliação oral, texto, trabalhos individuais e/ou coletivos, pesquisas, 

entrevistas, produção de vídeos, e outros instrumentos que se fizerem 

necessários. 

 

Referências Bibliográficas 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 

Secretaria de Educação Básica, 2017. 

 

ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Linguística Aplicada, ensino de línguas e 

comunicação. Campinas, SP: Pontes Editors e Arte Língua, 2005. 

 

MURPHY, Raymond. English grammar in use. Londres: Cambridge University 

Press,2004.
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ANEXO XVI: Nationalites and Sports 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Brasília: Nationalities and Sports - (Foco na copa do Mundo) 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: docentes 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 6ºs e 7ºs anos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: sala de aula 

Período de Execução: 4º bimestre 

Responsável pela execução do projeto: Elma Costa 

 

Apresentação 

Brasília: Nationalities and Sports 

 

Justificativa 

O projeto faz-se necessário para identificar as principais nacionalidades de 

língua Inglesa sua cultura, história e esportes. 

 

Objetivos  

Objetivo Geral. 

 Reconhecer aspectos culturais e esportivos de nações da língua inglesa, 

costumes e  curiosidades. 

 

Objetivos Específicos 

 Reconhecer países que utilizam o inglês como língua oficial; 

 Identificar aspectos culturais, históricos, geográficos e globais; 

 Identificar os pontos turísticos e curiosidades; 

 Compartilhar atletas que se destacaram nos esportes e modalidades; 

 Esporte no mundo. 

 Sugestão (Feira das nações) 
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Metodologia 

 Aulas expositivas dialogadas; 

 Prática escrita e oral; 

 Manuseio de materiais/objetos facilitadores da aprendizagem de 

vocábulos/ conceitos específicos; 

 Debates e discussões direcionadas; 

 Jogos (comunicativos) e atividades lúdicas; 

 Músicas e filmes; 

 Confecção de cartazes; 

 Pesquisas complementares; 

 Exercícios de fixação sobre o assunto estudado; 

 Homework (deveres de casa). 

 

Avaliação 

 Avaliação oral, texto, trabalhos individuais e/ou coletivos, pesquisas, 

entrevistas, produção de vídeos, e outros instrumentos que se fizerem 

necessários. 

 

Referências Bibliográficas 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 

Secretaria de Educação Básica, 2017. 

 

ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Linguística Aplicada, ensino de línguas e 

comunicação. Campinas, SP: Pontes Editors e Arte Língua, 2005. 

 

MURPHY, Raymond. English grammar in use. Londres: Cambridge University Press, 

2004. 

 

PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira (Org.) Ensino de língua inglesa: reflexões e 

experiências. Campinas: Pontes, 1996. 
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ANEXO XVIII: Horta Matemática 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Brasília: Horta Matemática 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ----------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 6ºs anoa 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: espaço externo 
(canteiros) 

Período de Execução: 1º e 2º bimestres 

Responsável pela execução do projeto: Caio Alves Vieira 

 

Apresentação 

    A criação de uma horta comunitária no ambiente escolar traz à tona assuntos 

que vão muito além de sua básica manutenção. Agregam muito valor ao processo de 

ensino- aprendizagem. Tendo em vista que o aluno é agente ativo e fator determinante 

para seu processo de criação de conceitos em relação ao assunto aqui abordado, 

busca-se a sua interação com o meio o qual ele está inserido e sua inter-relação com 

as diversas áreas do conhecimento que podem ser abordados no ambiente da horta.  

  

Justificativa 

  Apesar de ser um tema com um direcionamento a princípio bem específico, a   

criação e uso de uma horta no âmbito escolar pode agregar grande valia ao processo 

de ensino- aprendizagem, uma vez que, apesar de apresentar uma proposta com certa 

especificação, permite ser abrangido para diversos outros assuntos e disciplinas.  

Ainda que usemos como assunto interdisciplinar, por englobar biologia, física, 

química e matemática, o aluno participa ativamente no cuidado para com o 

ambiente escolar, gerando um sentimento de responsabilidade e cidadania nesse que 

tende a passar então por processos educativos contextualizados e práticos.  

  Tomando como premissa uma linha construtivista, busca-se neste projeto 

deixar o aluno ser agente atuante e determinante em seu processo de ensino- 

aprendizagem, de forma que o ele possa construir seus próprios conceitos baseados 
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na interação com o meio em que ele está situado e, também, com seus colegas. Esse 

método estimula o raciocínio e a investigação impulsionada pela vontade/sede partida 

do aluno em compreender assuntos específicos e o contexto o qual está inserido.  

 

Objetivos  

Objetivo Geral 

 Correlacionar conteúdos de matemática, ciências e ecologia na prática.  

  

Objetivos Específicos 

 Compreender, com a construção de uma horta, como realizar o desenho 

de uma planta baixa, calcular medidas do terreno, área, perímetro e os 

conhecimentos das medidas;  

 Compreender as proporções entre distâncias para plantio das mudas na 

horta;  

 Proporcionar o entendimento em relação ao solo, água e nutrientes que 

são necessários para o cultivo das hortaliças, analisar o tempo necessário 

para a produção, avaliar a quantidade produzida e o valor financeiro da 

produção, na hipótese de que fossem adquiridas sem um mercado, 

utilizando o raciocínio proporcional.  

 Valorizar o trabalho do campo, construir conceitos e afetividade acerca da 

produção de alimentos orgânicos.  

 Analisar e discutir sobre o teor nutritivo dos alimentos cultivados para a 

merenda escolar  

 Correlacionar conceitos de nutrição e matemática no preparo de receitas;  

  

Metodologia 

Serão ministradas aulas teóricas acerca dos conceitos básicos dos conteúdos 

apresentados nos objetivos, além de momentos práticos de campo (visitação aos 

espaços da escola), bem como práticas específicas de plantação das hortaliças, 

manejo e colheita das espécies. Em um segundo momento, após o plantio e colheita, 

serão aplicadas práticas relacionadas à matemática financeira com a “comercialização” 
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entre os grupos do que foi produzido e relacionadas à nutrição (criação e execução de 

uma ficha técnica nutricional).  

As hortas seguirão acompanhadas de um livreto sobre as especificações e 

descrições da espécie ali plantada, bem como regras para manejo, seu uso social e 

curiosidades.  

   

Avaliação 

 Atividades práticas, diários de Campo e Livreto. 

 

Referências Bibliográficas 
 
BORGES, Tarciso A. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, SC, v. 19, n. 3, p. 291- 313, 2002.  

 

GILBERT, J.K. e B OULTER, C.J. Stretching models too far. Annual Meetingof the 

American Educational Research Association. Anais. San Francisco, 1995. histórico. 3. 

ed. São Paulo: Scipione, 1995.  

 

VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente. 6. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998.  

 

LEWIN, A. M. F e LOMÁSCOLO, T. M. M. La metodologia cientifica em 

laconstrucción de conocimientos. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, 

v.20, n.2, p.147-154. 1998.  
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ANEXO XIX: Incentivo à leitura  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Incentivo à Leitura 

Unidade Escolar proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: Direção, Professores, responsáveis dos alunos e alunos. 

Etapa/Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de Estudantes atendidos: Toda a escola 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Biblioteca 

Período de Execução: ao longo ano letivo 

Responsável pela Execução do Projeto: Kelly Cristina de Sousa Costa 

 

Apresentação 

Com os avanços dos recursos tecnológicos e sua presença em nossas vidas, os 

jovens têm lido cada vez menos, ocupando seu tempo em uso de celulares, jogos 

eletrônicos, televisão e computadores. Deixando a leitura cada vez mais em segundo 

plano, muitas vezes esquecida, caso a escola e a família não desenvolvam 

sistematicamente o hábito da leitura. O objetivo desta proposta de trabalho é oferecer 

aos alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental do Centro de Ensino Fundamental 

405 Sul (6º aos 9º anos), um ambiente propício para desenvolver o hábito da leitura, 

com livros e tempo específico para leitura. 

O projeto visa desenvolver o hábito da leitura nos alunos e incentivar aqueles 

que não descobriram o prazer de ler um livro. Ao longo do ano serão apresentados 

livros para o aprimoramento da leitura, ampliando suas sensibilidades e senso crítico. 

 

Justificativa 

Proporcionar aos alunos amplo acesso ao acervo da Biblioteca, estimulando o 

hábito da Leitura, auxiliar e apoiar na produção de conhecimentos. Atender a demanda 

da Escola quanto a utilização do espaço físico da biblioteca. Trabalhar em conjunto com 

toda a equipe da escola, mantendo o acervo atualizado e facilitando-o para alunos e 

professores. 
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Objetivo Geral 

Incentivar a leitura em seu cotidiano, utilizando-se dos mais variados gêneros 

literários, permitindo que os alunos aprimorem suas habilidades linguísticas. Oferecer 

aos alunos serviços de apoio à educação e atender a demanda da Escola quanto à 

utilização do espaço físico da biblioteca, livros e demais materiais de pesquisa do 

acervo. 

 

Objetivos Específicos 

 Desenvolver as habilidades Linguísticas; 

 Despertar o interesse do aluno pela leitura; 

 Estimular no aluno o prazer da leitura; 

 Enriquecer seu vocabulário; 

 Auxiliar e apoiar o aluno na produção de conhecimentos; 

 Conservar o material de pesquisa existente e ampliar o acervo 

bibliográfico; 

 Trabalhar em conjunto com os professores, coordenadores e demais 

profissionais da escola; 

 Registrar e organizar os livros didáticos e paradidáticos; 

 Agendar horários dos alunos individualmente ou em grupos e auxilia-los; 

 Receber os alunos no turno contrário ou a critério do professor, 

oferecendo o devido suporte pedagógico. 

 
Acompanhamento  

Será necessário um trabalho em conjunto com biblioteca e toda equipe escolar 

para o contínuo processo de utilização do espaço, através de empréstimos de livros, 

trabalhos escolares e demais necessidades da escola. Utilizando as coordenações 

com professores para avaliação e melhora da utilização do espaço e acervo 

bibliográfico. 

 

Cronograma: Ano Letivo de 2022 
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ANEXO XX: Quem Conta Um Conto, Aumenta Um Ponto? 

RELATOS ESTUDANTIS EM TEMPOS DE INTERNET 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Quem conta um conto, aumenta um ponto? 
Relatos estudantis em tempos de internet. 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Tema do projeto: Letramento literários e digital 

Parcerias: ----- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 9º anos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: 

Período de Execução: ano letivo 

Responsável pela execução do projeto: Professora Kelly Cristina Nunes - PD 

 

Apresentação    

O projeto proposto articula objetivos de aprendizagem comuns à área de 

Linguagens, envolvendo o componente curricular Parte Diversificada, no intuito de 

propiciar reflexões acerca das diversas possibilidades de expressão no processo 

comunicativo. Elegeu-se, contudo, como eixo condutor os letramentos literário e digital. 

Não é nenhuma novidade a aceitação de que a geração de alunos atual é 

composta por nativos digitais, embora a desigualdade social presente no país acentue 

as diferenças de acesso à tecnologia, ainda, é possível perceber a facilidade com que 

jovens e crianças dominam recursos tecnológicos e os usam fora do contexto escolar. 

Entretanto, o mundo pandêmico impeliu a escola a inserir-se neste meio a fim de 

continuar a realização de suas atividades, houve a necessidade de encontrar-se em uma 

distopia espaço-temporal mediada por recursos oriundos de uma era digital. 

Nesse contexto, utilizar instrumentos, até então alheios às práticas pedagógicas 

comuns à escola pública, tornou-se urgente. Assim, cabe à escola mediar o 

conhecimento curricular por novas práticas, constituindo-se gêneros multimodais digitais 

poderosos meios de interação neste contexto de letramento digital. Nunca é demais 

salientar que esta ocupação extrapola o propósito de reconhecer ou produzir textos 

próprios ao mundo virtual, mas também conhecer as práticas de produção, divulgação 

e consumo desses gêneros, pois entender seus mecanismos de funcionamento e os 
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efeitos de nossas escolhas no mundo real refletem o uso real e consciente tão 

almejado em uma formação cidadã do/a estudante. 

Consciente de que o acesso aos gêneros textuais que circulam em redes sociais 

não deve ser aleatório, buscou-se integrá-lo também ao letramento literário, prática que 

transcende a mera leitura de textos literários, mas agrega experiências mediadas pela 

palavra, em uso bastante peculiar, na expressão artística. Assim, este projeto busca 

integrar a experiência de leitura desses textos e a sua divulgação em meios digitais, 

especialmente, no Instagram, além da elaboração de outros produtos finais como 

podcasts, documentários, fanfics etc. 

Destaque-se, finalmente, que este é um projeto piloto, inicialmente, desenvolvido 

nas turmas de 9ºs anos, e a sua implementação demanda avaliação constante de cada 

etapa, a fim de perceber as melhores ações relacionadas ao alcance de suas metas. 

Nesse sentido, reconhece-se a flexibilização como uma prática necessária, pois a 

atuação pedagógica enseja o acompanhamento do engajamento estudantil nas etapas 

propostas, para delinear o próximo passo, diante da perspectiva de desenvolver a 

apreciação de textos literários e sua divulgação à comunidade escolar por meio dos 

gêneros multimodais já apontados. 

Elaborar um projeto é planejar, é delinear o que se pretende fazer, ao que se 

pretende chegar e como será feito. Quanto mais detalhado for este planejamento, 

melhores serão as condições para se prever os fatos, ou seja, um projeto bem 

estruturado se traduz em maior facilidade para lidar com o imprevisível e mais chances 

de sucesso. 

 

Título do projeto   

Quem conta um conto, aumenta um ponto? - relatos estudantis em tempos 

de internet. 

 

Problematização   

Este projeto ancora-se na ideia de que a escola é um espaço para articulação de 

saberes. Pretende-se alcançar o hábito da leitura de múltiplos gêneros textuais pelos 

alunos, minimizando as dificuldades de acesso ao universo de textos literários, 
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especialmente, a literatura nacional, criando condições para práticas de letramento 

literário, ao passo que imerge o público discente, no meio digital, ao proporcionar como 

meio de divulgação destas práticas o uso de redes sociais, o partilhamento de atividades 

colaborativas através de ferramentas como Padlet e elaboração de gêneros como 

“podcast”, documentários, fanfics etc. 

 

Escolha do tema gerador  

Como já apresentado anteriormente, o projeto busca propiciar condições de 

reflexão sobre a leitura como fruição, propiciando condições para compreensão de que 

a literatura pode ser entendida como arte por meio de conceitos que circundam o 

letramento literário, contudo a circulação deste conhecimento, nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas, dar-se-á por meio de produção de material de divulgação 

em redes sociais, além de criação de outros gêneros multimodais. Portanto, o projeto 

elege a apreciação reflexiva da literatura como uma atividade de formação cidadã, 

conectando-se ao meio digital para sua divulgação.  

 

Público Alvo 

 
 Alunos do Ensino Fundamental Anos Finais. 

 

Justificativa 

A leitura é um elemento crucial para o desenvolvimento intelectual do ser humano. 

Porém com o advento das tecnologias, percebemos a postura de alunos cada vez mais 

desinteressados pelos livros, e envolvidos em redes sociais e jogos online. Contribuindo 

assim para o baixo nível vocabular assim como a presença frequente de “linguagem 

internets” em situações que exigem formalidade escrita. Nesse sentido os docentes 

engajados no projeto de letramento literário e digital buscam ofertar aos seus discentes 

um auxílio no processo de leitura e escrita. A fim de alcançar proficiência em cada 

habilidade. Além de despertar o interesse da comunidade escolar para a importância e o 

gosto por leituras diversas. A proposta é possibilitar meios de interação dos alunos 

desde a recomposição dos contos trabalhados, seja por meio de leituras dramatizadas, 

contos em quadrinhos, interpretação de texto, pesquisas relevantes ao tema em 
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questão. E divulgação dos produtos em meio digital. Por fim, o intuito é adentrar na 

questão da interdisciplinaridade o que trará inovação e mediação da tecnologia inserida 

no âmbito escolar. Este projeto é importante para desenvolver o conhecimento de 

gêneros textuais além dos romances e dos textos dissertativos, demonstrando a 

multiplicidade de gêneros envolvidos na literatura brasileira desde os clássicos até a 

era digital. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

 Contribuir para formação leitora integrada ao uso de gêneros digitais. 

 

Objetivos específicos 

 propiciar condições para formação leitora e escritora dos alunos/as; 

 democratizar o conhecimento artístico-literário; 

 divulgar a produção cultural do corpo discente; 

 usar redes sociais como recurso institucional para compartilhamento de 

conhecimento; 

 

Conteúdos 

 Analisar e comentar textos da imprensa sobre fatos de relevância social, 

comparando diferentes enfoques por meio do uso de ferramentas de 

curadoria; 

 Promover a relevância dos Transversais do Currículo na aquisição de 

saberes e relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã; 

 Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a criticidade por 

meio de argumentos. 

 Identificar e construir o humor, suspense e mistério em diversos gêneros 

textuais. 

 Identificar, analisar e utilizar figuras de estilo, pensamentos e sintaxe em 

textos literários e não literários. 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

2

936

0 

 

 

Metodologia 

Serão ministradas aulas teóricas sobre o conteúdo de mídias sociais, criação e 

divulgação de conteúdo digital. Os estudantes farão a gestão de uma conta no 

Instagram onde compartilharão, sob orientação da professora-orientadora, conteúdos 

relativos aos contos lidos em PD1. Os estudantes utilizarão os recursos tecnológicos de 

que dispõem para acessar e gerir coletivamente o perfil da turma, e serão instruídos 

quanto aos conceitos técnicos e éticos que fundamentam a administração de perfis em 

mídias sociais. 

 

Aqui é necessário descrever o desenvolvimento das ações: 

 Detalhar as ações a serem realizadas - Quais serão as principais 

atividades do projeto?  

 É importante, também, traçar as metas e os prazos para alcançá-las 

(organizar um cronograma das atividades. 

 

Como Onde Quando 

Leitura e interpretação 

de texto. Pesquisa e 

elaboração de 

conteúdo. Criação de 

conteúdo, divulgação 

e gestão em rede 

social. 

Aulas presenciais e 

colaborativas 

No desenvolvimento do bimestre 

Quem Com o quê Aprendizagens que se 

pretende alcançar 

Professora de
 PD/ língua 
portuguesa 

Textos digitais de 

domínio público. 

Dispositivos móveis 

individuais com acesso à 

internet (computadores, 

tablets e celulares). 

Proporcionar práticas 

relacionadas ao letramento 

literário e digital. 
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Câmeras microfones, 

fones de ouvido, 

softwares/aplicativos de 

edição de imagem e 

som. 

 

É importante especificar quais os recursos serão utilizados e como eles serão 

viabilizados (a escola tem, os integrantes do grupo vão levar, os alunos vão trazer de 

casa...).   

 

Cronograma 

 Ao longo do ano letivo 2022. 

 

Bibliografia/referências  

ASSIS, M. O espelho. Disponível em:  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_ob

ra=19 48.  

ASSIS, M. O relógio de ouro. Disponível em 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_ob

ra=19 00  

ASSIS, M. O alienista. Disponível em 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_ob

ra=19 39  

ASSIS, M. Conto de escola. Disponível em 

https://novaescola.org.br/conteudo/3171/conto-de-escola ASSIS, M. A cartomante. 

Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/3161/a-cartomante  

RIO, João. O homem de cabeça de papelão. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/3190/o-homem-de-cabeca-de-papelao  

RIO, João. Dentro da noite. Disponível em: Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/3178/dentro-da-noite  
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Acompanhamento e avaliação   

 O acompanhamento do projeto será realizado semanalmente.  

 

Como serão medidos os efeitos do projeto?   

 Participação nas atividades pedagógicas propostas na aula de PD.  

 

Avaliação   

 As atividades avaliativas serão acompanhadas a cada semana.   

 A nota será um total de 10,0 pontos. 
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ANEXO XXI: Acervo fotográfico 

Foto do acervo – sem legenda – datada de 1993 

 

 

Fotos do acervo – sem data – Atendimento de 1ª a 4ª série 
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Foto do acervo – sem legenda – datada de 1987 

 

 
Foto do acervo fotográfico – Desfile Esplanada – datada de 1991 
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Formandos 8ª série, 2000 – Teatro da Caixa Econômica Federal 

 

Acervo Fotográfico – Formandos 2013 – Foto para Formatura 
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Abertura do JIEC 2013 – Estacionamento 

Acervo Fotográfico – Comemoração Dia das Mães 2008 – Apresentação Teatral
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Acervo Fotográfico – Medalhistas da XVII OBA 2014 – Foto para Mural 

 

Festa Junina 2016 
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Projeto de Arte – “A última Gota” - 2017 

 

 

Semana Pedagógica - 2017 
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JICEF – 2017 – turno vespertino – 6ºe 7º anos 
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JICEF – 2017 – turno matutino – 8º e 9º anos 
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                      PROJETO – “Um Dia na Roça” - 2017 
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              Feira de Ciências-vespertino (6º e 7º anos) - 2017 
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Dia Letivo Temático - 2017 Educação Patrimonial 
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Apresentação Teatral – 2017 

 

    Confraternização alunos e professores – lanche coletivo – dezembro/2017 
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Montagem dos murais – Projeto Água – Turno Matutino – 2018 
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       Dia letivo temático – Água – projeto 2018 – Turno Vespertino 
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Projeto Hora Cívica – 2018 
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Trabalhando a inclusão 

Professora Adriane 

(Educação Física) - 2018 
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Semana de Educação para vida - 2018 
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Semana da Consciência negra/2018 – exposição máscaras 

Dia Mundial de Combate à Aids – alunos matutino/2018 
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            Premiação teatral – Projeto de Português/2018 – 9ºs anos 

 

Projeto tabela periódica suspensa 
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             Feira de Arte Contemporânea /2019 – Turno Matutino 
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ANEXO XXII: Questionário Diagnóstico da Realidade Escolar do Estudante 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO CENTRO DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - ESTUDANTES 

 
Prezado (a) Estudante, 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos 

estudantes e conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor 

corresponda às suas características pessoais e às condições de ensino aprendizagem 

vivenciados por seu você. Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a 

respeito das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual é o seu sexo/gênero? 

( ) Masculino ( ) Feminino ( ) Outro. 
 

2. Caso tenha marcado “outro” na pergunta anterior, especifique. 

..................................................................................................................................................... 
 

3. Qual é a sua faixa etária? 

( ) Até 12 anos.   (      ) De 13 a 15 anos.     (     ) De 16 a 17 anos.      (      ) 18 anos ou mais. 
 

4. Como você se autodeclara? 

( ) Amarelo. ( ) Branco. ( ) Indígena. ( ) Pardo. 

 ( ) Preto. ( ) Não sei. 

5. Onde você nasceu? 

( ) Distrito Federal ( ) Outra Unidade da Federação ( ) Outro país. 
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6. Marque com quem você mora atualmente. 

(     ) Meus pais.          (     ) Minha mãe.         (   ) Meu pai. 

(    ) Avó e/ou avô.      (    ) Em Instituições Sociais (abrigos, orfanatos, etc.).  

(    ) Outros. 

7. Onde você mora? 

 
( ) Águas claras ( ) Arapoanga ( ) Arniqueiras ( ) Brazlândia 

( ) Candangolândia ( ) Ceilândia ( ) Cruzeiro ( ) Fercal 

( ) Gama 
 

( ) Lago Norte 

( ) Guará I e II 
 

( ) Lago Sul 

( ) Itapoã 
 

( ) Núcleo Bandeirante 

( ) Jardim Botânico 

 
( ) Paranoá ( ) Park Way ( ) Pôr do Sol/Sol Nascente  

( ) Planaltina 
 
( ) Samambaia 

( ) Plano Piloto 
 

( ) Santa Maria 

( ) Recanto das Emas 
 

( ) São Sebastião 

( ) Riacho Fundo I e II 

 
( ) Setor Indústria e Abastecimento (SIA) 

 
( ) Estrutural/Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) 

 
( ) Sobradinho I e II ( ) Sudoeste/Octogonal ( ) Taguatinga ( ) Varjão   

( ) Vicente Pires ( ) Sol Nascente/Pôr do Sol ( ) Outros 

 
8. Onde você estudava no ano letivo anterior? 

( ) Nesta mesma escola. ( ) Em outra escola pública do Distrito Federal.         

(    ) Escola particular do Distrito Federal. ( ) Escola pública de outro estado. 

( ) Escola particular de outro estado. ( ) Em outro país. 
 

9. Quantos membros de sua família moram com você? 

 
( ) Nenhum. ( ) De um a três. ( ) De quatro a seis. ( ) Mais de seis. 
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10. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso: 

( ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família. 

 ( ) Trabalho e recebo ajuda da família. 

( ) Trabalho e me sustento. 
 

( ) Trabalho e contribuo com o sustento da família. 

 
( ) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 

 
11. Assinale o quanto você concorda com cada uma das afirmações abaixo. 

 

 Não  
concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

O que aprendo na escola é útil para 

a minha vida. 

   

Eu me sinto   motivado   e   com 

vontade de ir para a escola. 

   

Eu me sinto acolhido no ambiente 

escolar 

   

Se pudesse eu deixaria de ir à 

escola. 

   

 
12. Você já foi vítima de violência nesta escola? 

 
( ) Já sofri violência física.  

( ) Já sofri violência verbal. 

( ) Já fui vítima de roubo nas proximidades da escola.  

( ) Já tive objetos furtados dentro da escola. 

( ) Nunca fui vítima de violência nesta escola. 
 

 
13. Assinale abaixo as discriminações que você já sofreu nesta escola. 

(     ) Bullying (atos violentos, intencionais e repetidos, de difícil defesa, que possam lhe 

causar danos físicos ou psicológicos) na escola? 
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(      ) Racismo.  

(      ) Sexismo (machismo, LGBT fobia, entre outros). 

(      ) Preconceito religioso.  

(      ) Xenofobia (por ser de outro estado ou país).  

(     ) Nenhum.  

(     ) Outros. 

 
14. Caso tenha marcado “outros” na pergunta anterior, especifique. 

...................................................................................................................................................... 
 

15. Como você vai para a escola na maioria das vezes? 

 
( ) A pé. 

 
( ) De bicicleta, skate, patinete, cadeira de rodas ou outro meio que depende de 

meu próprio esforço. 

 ( ) De transporte público coletivo (ônibus ou metrô). 

( ) De transporte privado coletivo (van ou ônibus escolar). 
 

( ) De veículo motorizado particular da minha família ou de carona com algum colega. 
 

16. Você tem smartphone? 

( ) Sim ( ) Não 
 
 

17. Você tem acesso a computador/notebook ou tablet? 

( ) Sim. ( ) Não. ( ) Às vezes. 
 

18. Assinale as alternativas nas quais você tem acesso à internet. 

(    )  Na escola. 

( ) Em minha residência. 

( ) No meu smartphone/celular com poucos ou nenhuma restrição.  



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

2

943

0 

 

 

( ) No meu smartphone/celular com muitas restrições. 

( ) Não tenho acesso à internet. 

 

19. Assinale o que você costuma assistir na TV e/ou plataforma de internet. 

( ) Documentários e programas educacionais. ( ) Esporte.  

( ) Games. ( ) Noticiários.  

( ) Videoclips musicais. ( ) Desenhos/animações.  

 
 (    ) Filmes.                                                                           (    ) Novelas ou séries.                                                                               

 (    ) Outros. 

 

20.  Assinale a alternativa referente ao acesso aos meios de comunicação via TV: 
(     ) TV aberta.  

(     ) TV a cabo. 

(     ) Antena parabólica. 

(     ) Streaming (Podcast, Spotify, YouTube, Netflix, Prime).  

(     ) Não tenho acesso. 

 
21.  O que você tem o hábito de ler? 

 
( ) Livros em geral ( ) Livros didáticos (os que a escola solicita) 

 
( ) E-books. ( ) Jornais. ( ) Revistas em quadrinhos. 

 
( ) Revistas em geral.  

( ) Artigos jornalísticos em redes sociais (como Facebook e Instagram). 

 ( ) Nada. 

22. Antes da pandemia, quantas vezes por ano você tinha o hábito de frequentar o cinema, 

museu ou teatro? 

 
( ) Nenhuma.     (     ) Uma ou duas.      (    ) Três ou quatro.       (     ) Cinco ou mai 
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23. O quanto você gosta de estudar ou ter aulas de cada disciplina? 

 

 Gosto 

muito 

Não gosto nem 

desgosto 

Desgosto um 

pouco 

Desgosto 
muito 

Matemática     

Língua portuguesa     

Educação física     

Arte     

Ciências da Natureza     

História     

Geografia     

Língua inglesa     

 

 
24. Quanto a indisciplina em sala de aula atrapalha seu aprendizado? 

 
( ) Não atrapalha. ( ) Atrapalha um pouco. ( ) Atrapalha muito. 
 

25. Como você autoavalia seu comportamento? 

 
( ) Ótimo. ( ) Satisfatório. ( ) Pode melhorar. 

 
26. Como você autoavalia sua responsabilidade, quanto à entrega das atividades? 

(   )  Não faço. ( ) Ótimo. ( ) Satisfatório. ( ) Pode melhorar. 
 

27. Se você se enquadra em uma das opções abaixo, assinale a qual você se identifica. Caso 

contrário, não responda a esta questão. 

(  ) Tenho deficiência visual e gostaria que a escola tivesse uma estrutura melhor para me 

atender.  

( ) Tenho deficiência visual e me sinto bem acolhido na escola. 

 ( ) Tenho deficiência auditiva e acredito que a escola ainda não faz tudo o que poderia 

para melhorar o meu atendimento. 

( ) Tenho deficiência auditiva e me sinto bem acolhido na escola. 

( ) Sou cadeirante ou tenho deficiência auditiva e/ou visual e me sinto bem acolhido na 

escola. 
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28. Como você percebe o estado das instalações das áreas adjacentes da escola? 

 Muito bom Suficiente Precisa 
melhorar 

Não sei 

Quadra de esporte     

Área de recreação dos estudantes     

Secretaria     

Sala de recursos     

Sala de leitura e/ou biblioteca     

Cantina     

 

29. Sobre a nossa escola, assinale como você percebe os atendimentos e serviços a seguir. 

 

 Muito bom Suficiente Precisa 
melhorar 

Não sei 

Direção     

Coordenação     

Qualidade das aulas     

Acolhimento dos professores     

Serviços de secretaria     

Orientação educacional     

Portaria     

Cantina     

 

30. Como você considera a qualidade dos itens a seguir? 

 

 Muito bom Suficiente Precisa 
melhorar 

Relacionamento entre colegas.    

Relacionamento entre professores e 

estudantes. 

   

Relacionamento entre estudantes e 

direção. 
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31. Em relação às regras de boa convivência, marque com que frequência as situações 

abaixo ocorrem em sua escola. 

 

 Sempre Algumas 
vezes 

Nunca 

Em geral, os estudantes cumprem as regras da 
escola. 

   

As regras são justas e valem para todos 

(estudantes, professores, funcionários e diretor). 

   

Há momentos e espaços destinados a discutir 

problemas de convivência, de disciplina e as regras 

na escola. 

   

Alguns estudantes traficam ou fazem uso de 

drogas ilícitas dentro da escola. 

   

Os conflitos são resolvidos de forma justa para os 

envolvidos. 

   

 
32. Sobre os professores de sua turma, assinale com que frequência ocorre as situações 

seguintes. 

 

 Sempre Algumas 
vezes 

Nunca 

Promovem atividades e   aulas   diferenciadas   e 
atrativas. 

   

Apoiam e incentivam os alunos.    

São desrespeitosos com alguns estudantes.    

Utilizam as atividades avaliativas como forma de 

punir os estudantes. 

   

Parecem estar desmotivados e sem vontade de dar 

aulas. 

   

Propõe atividades em grupos que promovem a troca 

de ideias e a cooperação. 
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ANEXO XXIII: Questionário Diagnóstico da Realidade dos Pais e/ou Responsáveis 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO REGIONAL DE 

ENSINO DO PLANO PILOTO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL DIAGNÓSTICO DA 

REALIDADE ESCOLAR – RESPONSÁVEIS 

 
Prezado (a) responsável, 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos 

pais/responsáveis e conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor 

corresponda às suas características pessoais e às condições de ensino aprendizagem 

vivenciados por seu (a) filho (a). Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto 

sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual é o grau de parentesco com o (a) estudante? 

( ) pai ( ) mãe     (    ) padrasto ou madrasta     (    ) avô ou avó   (    ) outros. 
 
 

2. Caso tenha marcado “outros” na pergunta anterior, especifique. 

          ............................................................................................................................................... 
 

3. Qual é o grau de escolaridade do responsável? 

( ) Não alfabetizado. 

( ) Anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental (entre a 1ª e a 4ª série do antigo 1º 

grau).  

( ) Anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental (entre a 5ª e a 8ª série do antigo 1º 

grau). 

( ) Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau).  

( ) Ensino Médio completo (antigo 2º grau). 

(  ) Ensino Superior incompleto. 

 (  ) Ensino Superior completo. 

(    ) Pós-graduação.  
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(    ) Mestrado. 

(    ) Doutorado. 

 

4. Qual é a sua faixa etária? 

( ) Até 29 anos.   (   ) De 30 a 39 anos. ( ) De 40 a 49 anos.  

( ) De 50 a 59 anos.   (   ) Acima de 60 anos. 

5. Qual é a faixa de renda mensal da família? 

 
( ) Até meio salário mínimo (R$ 606,00 ou menos).  

( ) Até um salário mínimo (R$ 1.212,00 ou menos). 

( ) Até dois salários mínimos (de R$ 1.212,01 a R$ 2.424,00).  

( ) Até três salários mínimos (de R$ 2.424,01 a R$ 3.636,00). 

(    ) Até quatro salários mínimos (de R$ 3.636,01 a R$ 4.848,00).  

(    ) Mais do que quatro salários mínimos (R$ 4.848,01 ou mais).  

6. Quantas pessoas moram junto com o estudante? 

(   )  até 3 ( ) de 4 a 6 (   )  acima de 7 
 

7. Das pessoas que moram com o estudante, quantas tem emprego? 

( ) Nenhuma ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 ( ) 04 ou mais. 
 

8. Seu (a) filho (a) tem um “canto de estudo” para realizar as atividades da escola? 

( ) Sim ( ) Não 

 
9. O ambiente de estudo que o estudante utiliza é apropriado? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Um pouco barulhento. 
 
 
 
 

 
10. Quem acompanha o(a) estudante na realização das tarefas para casa? 
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( ) Ninguém acompanha a rotina escolar.  ( ) Pai.   ( ) Mãe. 

 ( ) Padrasto ou madrasta. ( ) Avô ou avó.   

( ) Irmão ou irmã. 

(   )  Outros. 
 

11. Qual (is) recurso(s) o (a) estudante está utilizando para acessar as atividades da escola 

e/ou estudos? 

(    ) Computador/notebook, celular e/ou tablet. 

(    ) Biblioteca. 

(    ) Livros e/ou revistas. 

(    ) Não possui acesso a nenhum recurso.  

(    ) Outros. 

 
12. Marque todas as alternativas que você utiliza para incentivar o (a) seu (sua) filho (a) 

ou tutelado (a) a estudar. 
( ) Não acompanho a rotina escolar. 
 
( ) Sempre que oportuno, converso com ele(a) sobre a importância dos estudos.  

( ) Acompanho o rendimento e participo das reuniões escolares. 

( ) Utilizo e-mail, contato telefônico ou WhatsApp para me comunicar com a 

escola sempre que necessário. 

 
13. Como você percebe os atendimentos a seguir? 

 Muito bom Suficiente Precisa melhorar Não conheço 

Direção     
Coordenação     

Acolhiment
o dos(as) 
professores 
(as) 

    

Orientação 
Educacional 

    

Sala de Recursos     
Serviços da 
Secretaria 
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Portaria     

 
14. Como você percebe a qualidade dos serviços a seguir? 

 

 Muito 
 bom 

Suficiente Precisa  
melhorar 

Não  
conheço 

Merenda da escola     

Limpeza e higiene 
da escola 

    

Segurança da escola     

Segurança nas 
proximidades 
da escola 

    

Reunião de pais 
e mestres 

    

Atendimento à 
comunidade escolar 

    

 

15. Marque a alternativa sobre a Associação de Pais e Mestres (APM) ou Associação de 
Pais, Alunos e Mestres (APAM). 

 (   ) Não sei o que é isso. 

( ) A escola tem essa associação, mas não quero ou não posso contribuir 

financeiramente.  

(    ) A escola tem essa associação e eu contribuo financeiramente. 

16. Marque a alternativa que melhor te representa sobre o Conselho Escolar. 

 
( ) Não sei o que é isso. 

 
( ) Sei o que é, mas não participo. 

 
( ) Gostaria de fazer parte do Conselho Escolar. 
 
 ( ) Faço parte do Conselho Escolar. 
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17. Assinale quantas vezes ao ano você costumava frequentar espaços culturais, antes da 
pandemia. 

 

 Nenhuma Uma ou duas Três ou quatro Cinco ou 
mais 

Cinema     

Teatro     

Museu     

 

18. Marque a alternativa sobre Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola do(a) seu(sua) 
filho(a) ou tutelado(a). 

 
( ) Não sei o que é isso. 

( ) Nunca contribui com as discussões do PPP da escola. 

( ) Gostaria de contribuir com as discussões do PPP, mas não sei como. 

 ( ) Contribuo com as discussões sempre que possível. 
 

19. O que você, como responsável, entende como Missão da Escola? 

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
 

20. Registre a sua sugestão para a melhoria da escola, caso haja. 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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ANEXO XXIV: Questionário Diagnóstico da Realidade Escolar dos Professores 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO REGIONAL DE 

ENSINO DO PLANO PILOTO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL DIAGNÓSTICO DA 

REALIDADE ESCOLAR - PROFESSOR 

 

Prezado (a) Professor (a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados acerca da formação 

profissional, das práticas pedagógicas e do perfil socioeconômico e cultural dos 

professores desta Unidade Escolar no ano de 2022. A sua colaboração ao preencher 

este questionário será de grande valia para realizar o diagnóstico da realidade escolar 

e colaborar para a construção de metas e ações a serem realizadas no decorrer desse 

ano. 

1. Qual o seu sexo/gênero? 

( ) Feminino. ( ) Masculino. ( ) Outro. 
 
2. Caso tenha marcado “outro” na pergunta anterior, especifique. 

................................................................................................................................................. 

 

3. Qual é a sua faixa etária? 

 
( ) Até 24 anos. ( ) De 25 a 29 anos. ( ) De 30 a 45 anos 

 ( ) De 46 a 60 anos. ( ) Acima de 60 anos. 

4. Como você se autodeclara? 

( ) Amarelo ( ) Branco ( ) Indígena 

( ) Pardo 
 

5. Onde você mora? 

( ) Preto ( ) Não sei. 

   ( ) Águas claras ( ) Arapoanga ( ) Arniqueiras ( ) Brazlândia 
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( ) Candangolândia ( ) Ceilândia      (    ) Cruzeiro ( ) Fercal 

( ) Gama ( ) Guará      (    ) Itapoã      (    ) Jardim Botânico 

 
( ) Lago Norte ( ) Lago Sul                (  ) Núcleo Bandeirante 

 
( ) Paranoá ( ) Park Way ( ) Pôr do Sol/Sol Nascente 

( ) Planaltina ( ) Plano Piloto ( ) Recanto das Emas ( ) Riacho Fundo  

( ) Samambaia ( ) Santa Maria 
 

( ) São Sebastião   

 

( ) Setor Indústria e Abastecimento (SIA) 
 

( ) Estrutural/ Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) 

 
( ) Sobradinho I e II ( ) Sudoeste/Octogonal ( ) Taguatinga ( ) Varjão  

( ) Vicente Pires ( ) Outros. 

6. O quanto você concorda com cada uma das afirmações abaixo: 

 

 Concordo Concordo 

parcialmente 

Não concordo 

Eu me sinto orgulhoso por 
trabalhar nesta instituição. 

   

Eu me sinto reconhecido pelo 
trabalho que realizo nesta Unidade 
Escolar. 

   

Se pudesse, eu deixaria de ser 

professor. 

   

Eu me sinto apoiado e orientado 

pela equipe escolar (direção, 

coordenação, supervisão e 

orientação educacional). 

   

Sinto-me exausto pelo grande 
volume de trabalho. 
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As oportunidades de estudo e as 

reuniões pedagógicas realizadas 

nesta Unidade de Ensino têm 

contribuído para o 

aperfeiçoamento do meu 

trabalho em sala de aula. 

   

 
7. Há quantos anos você trabalha como professor? 

 
( ) Menos de um ano. ( ) De um a dois anos. 

 
( ) De três a cinco anos. ( ) De seis a dez anos. 

 
( ) De onze a quinze anos. ( ) De dezesseis a vinte anos.  

( ) Mais de vinte anos. 

8. Há quantos anos você trabalha como professor nessa Unidade Escolar? 

 
( ) Menos de um ano. ( ) De um a dois anos. ( ) De três a cinco anos. 

 
( ) De seis a dez anos. ( ) De onze a quinze anos.  

( ) De dezesseis a vinte anos.     ( ) Mais de vinte anos. 

9. Você já foi vítima de algum tipo de violência nesta escola? 

 
( ) Sim, já sofri violência física. 

 
( ) Sim, já sofri violência psicológica. 

 
( ) Sim, já fui vítima de roubo nas proximidades da escola. 

 ( ) Sim, já tive objetos furtados dentro da escola. 

( ) Não, nunca fui vítima de violência na escola. 
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10. Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se 

encontra neste momento? 

( ) Menos de um ano. ( ) De um a dois anos. ( ) De três a cinco anos. 

 
(    ) De seis a dez anos.  (    ) De onze a quinze anos. (  )  De dezesseis a vinte anos. 

 (    ) Mais de vinte anos. 

11. Durante os últimos três anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 

horas) ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino 

aprendizagem na sua área de atuação? 

 
(   ) Não participei.  

(   ) Sim, e não houve impacto.  

(   ) Sim, e houve um impacto moderado. 

( ) Sim, e houve um grande impacto. 
 
12. No ano de 2021, você participou de cursos de formação continuada ofertados pela Eape? 

(    ) Não participei.  

(    ) Sim, e não houve impacto. 

 (    ) Sim, e houve um impacto moderado. 

      (    ) Sim, e houve um grande impacto. 

13. Antes da pandemia, quantas vezes ao ano você tinha o hábito de ir ao cinema, museu ou 

teatro? 

( ) Nenhuma. ( ) Uma ou duas. ( ) Três ou quatro.  

( ) Cinco ou seis. ( ) Mais de seis. 

14. Assinale o que você costuma assistir na TV e/ou plataformas de internet. 

 
( ) Documentários e programas educativos. ( ) Esportes.  ( ) Noticiários.  

( ) Documentários. ( ) Videoclips musicais.    
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( ) Games. 

( ) Novelas, séries, programa de auditório, reality shows, etc. ( ) Outros. 
 
15. A Unidade Escolar oferece computadores aos professores? 

         (    ) Sim. 
 

        ( ) Não. 
 

        ( ) Às vezes.  
 
        ( ) Não sei. 
 
16. A Unidade Escolar oferece acesso à internet? 

( ) Sim, a internet oferecida é de boa qualidade. 

( ) Sim, porém a internet oferecida é de baixa qualidade.  

( ) Não. 

( ) Não sei. 

 
17. Você tem smartphone? 

( ) Sim. 

 
( ) Não. 

 
18. Você tem acesso a computador, notebook ou tablet? 

( ) Sim. 

 
( ) Não. 

 
(    )  Às vezes. 

 

19. Assinale as alternativas onde você tem acesso à internet. 

( ) Em minha residência. 

( ) No meu smartphone com poucos ou nenhuma restrição 

 ( ) No meu smartphone com muitas restrições. 

( ) Não tenho acesso à internet. 
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20. Assinale a alternativa referente ao acesso aos meios de comunicação via TV: 

      ( ) TV aberta.  

      ( ) TV a cabo. 

      ( ) Antena parabólica. 

      ( ) Streaming (Podcast, Spotify, YouTube, Netflix, Prime). 

 
21. Como você avalia a organização desta Unidade Escolar? 

 Excelente Bom Precisa 

melhorar 

Não 

existe 

Salas de aula     

Salas de recursos     

Sala de leitura e/ou biblioteca     

Sala do Serviço de Orientação 
Educacional 

    

 
22. Como você avalia os atendimentos a seguir: 

 

 Muito 
bom 

Suficiente Precisa 
melhorar 

Não 
conheço 

Direção/Supervisão     

Coordenação     

Acolhimento dos (as) 

professores (as) 

    

Orientação educacional     

Sala de recursos     

Serviço de secretaria     

Portaria     

 

23. Como você percebe a qualidade dos itens a seguir: 

 Muito bom Suficiente Precisa melhorar 

Relacionamento entre 

professores e equipe 
gestora 

   

Relacionamento entre 

professores e 
coordenação 

   

Relacionamento entre 

professores 
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Relacionamento entre 

professores e estudantes 

   

Relacionamento entre 

professores e servidores 

   

Relacionamento entre 

professores e 
responsáveis 

   

 
24. Qual é o seu grau de escolaridade? 

( ) Ensino Superior. (  ) Especialização. ( ) Mestrado.  

( ) Doutorado.  (  ) Pós-doutorado. 

25. Qual/Quais metodologias você utiliza para a construção do conhecimento dos estudantes 

ao longo do ano letivo? 

 
( ) Metodologias ativas. 

 
( ) Aprendizagem baseada em projetos. 

 
( ) Projetos interdisciplinares e/ou transdisciplinares  

( ) Atividades lúdicas. 

26. Quais as ações realizadas afim de atingir os objetivos de aprendizagem não alcançados 

pelo estudante? 

( ) Oriento o estudo individualizado e direciono a realização de um trabalho/teste de 

recuperação. 

( ) Elaboro uma ou duas vezes por ano uma ação interventiva para os estudantes com 

baixo rendimento.  

( ) Elaboro uma vez por bimestre uma ação interventiva para os estudantes com baixo 

rendimento. 

( ) Faço um mapeamento dos objetivos de aprendizagem não alcançados de todos os 

estudantes e realizo ações interventivas mais de uma vez por bimestre. 

( ) Todos ou a maioria dos meus estudantes atingem satisfatoriamente os objetivos de 

aprendizagem e não preciso trabalhar as suas dificuldades.
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27. Conforme seu planejamento, com que frequência serão utilizadas as seguintes estratégias 

para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem? 

 

 Uma vez 

ao 

bimestre 

Duas vezes ou 
mais por 
bimestre 

Semestral- 
mente 

Ao menos 

uma  vez 

ao ano 

Não realizo 
estas 

estratégias 

Projetos 
interventivos 

     

Reagrupamentos 
intraclasse 

     

Reagrupamentos 
interclasse 

     

 
28. Tendo em vista sua experiência com as tecnologias utilizadas no período remoto, com 

qual frequência você planeja aplicar as estratégias didáticas listadas abaixo? 

 

 Sempre Às vezes Nunca 

Filmes/vídeos    

Formulários    

Redes sociais (WhatsApp, Instagram, Youtube)    

Ferramentas pedagógicas (Kahoot, Mentimeter, 
Padlet). 

   

Gamificação    

Estudo dirigido    

Recursos audiovisuais    

 
29. Registre a sua sugestão para a melhoria da escola, caso haja. 

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
 
30. Você tem alguma sugestão de novo projeto da OTP da escola? Qual (is)? 

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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31. O que você, como professor, entende como Missão da Escola? Sugira uma breve frase 

para inclusão no PPP. 

.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

32. Registre a sua sugestão para o aprimoramento do fazer pedagógico, caso haja. 

 
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
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18 AGRADECIMENTOS 

 

“Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos 

tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser: colo que 

acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que 

contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E 

isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela 

não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura 

enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.”  

 
Cora Coralina 

 
 

 
“Nenhum dever é mais importante do que a gratidão”. Agradecemos a todos os 

profissionais pelo esforço e dedicação que em algum momento ou de alguma forma 

contribuíram para que esse trabalho fosse realizado. Agradecemos aos coordenadores, 

direção, supervisora pedagógica, chefe de secretaria, professores, alunos, pais e 

funcionários que caminharam conosco ao longo desse período de preparação e 

conclusão desta proposta pedagógica pautada no trabalho coletivo e na missão 

baseada na arte de ensinar.  

 

 


