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Apresentação

O CEF 410 Norte está situado na SQN 410 – Área Especial - Brasília – DF,

registrado sob o CNPJ-00417394/0001-88, telefone: (61) 39013093, e-mail:

cef410n@gmail.com, Instagran: @cef410norte, facebook: CEF 410 norte.

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do CEF 410 Norte representa um

documento vivo que traduz o pensamento de representantes da comunidade

escolar: corpo docente e discente, membros da Associação Pais e Mestres e do

Conselho Escolar, assistentes, servidores e direção. Em busca de uma excelência

no fazer diário, nos propomos a implementá-la enriquecendo, inovando e

contextualizando, tornando explícito seu caráter flexível, dinâmico e vivenciando a

gestão democrática em toda sua amplitude.

Entendemos que o PPP é um instrumento no qual as ações pedagógicas,

bem como todo o aparato que as estruturam, podem ser organizadas e planejadas

de modo a contribuir para o desenvolvimento de atividades que atendam de forma

mais democrática aos anseios da comunidade escolar. Na esteira deste esforço

coletivo, em nossa unidade escolar, o projeto é constantemente pensado e

repensado a partir da interação de todos os membros da comunidade em reuniões

de pais, semanas pedagógicas, dias letivos temáticos, conversas entre alunos e

professores, ou mesmo por meio de questionários investigativos como os anexados

ao final deste documento.

Nesta linha, participaram diretamente da revisão e atualização deste

documento a diretora Laudimira Vieira, a vice-diretora Rubéria da Silva Caminha de

Menezes e o professor Roberto José da Silva. Os docentes colaboraram com os

planejamentos bem como com os documentos elaborados em coordenação coletiva

e discussões e sugestões ao longo de todo o processo. Os discentes, pais e

responsáveis contribuíram através do preenchimento do formulário Diagnóstico da

Realidade Escolar 2022.
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Destaca-se ainda que todo este trabalho fundamenta-se nos Parâmetros

Curriculares Nacionais [1], Diretrizes Pedagógicas, Currículo em Movimento do

Distrito Federal [2], Replanejamento Curricular [3]. Procuramos orientá-la de forma

que atenda às necessidades do contexto histórico-social ao qual está inserida e de

forma que contemple todos os segmentos que compõem a comunidade escolar.

A contemplação dos Temas Transversais e a execução dos projetos

interdisciplinares aqui propostos visam orientar a educação escolar no

comprometimento mais amplo de socialização e cidadania. Objetivando a formação

de um indivíduo digno, atuante, com igualdade de direitos e corresponsabilidade

pela vida social, princípios estes estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares

Nacionais.

A proposta curricular estabelecida privilegia as aprendizagens

significativas e a construção de conhecimentos, envolvendo a ética, os valores, os

comportamentos, as artes, as ciências, as tecnologias, as profissões e a ecologia.

Ou seja, atributos intelectuais e cognitivos necessários para agir eficiente, eficaz e

efetiva, em qualquer situação da vida profissional, coletiva ou comunitária de cada

ser humano.

Os projetos desenvolvidos durante este ano letivo pretendem viabilizar os

objetivos gerais e específicos, envolvendo todos os representantes da comunidade

escolar e proporcionando a cada um, o prazer em participar e a consequente

eficácia no trabalho. Relacionando princípios e operacionalização, teoria e prática,

planejamento e ação, poderemos desenvolver a proposta pedagógica alcançando o

sucesso escolar e buscando alternativas viáveis à efetivação de sua

intencionalidade.

Este Projeto Político Pedagógico, necessariamente é continuidade do anterior

e foi redesenhado em acordo com as necessidades apresentadas e/ou em acordo

com as demandas que advém a cada ano relacionadas às especificidades,

singularidades de todos os alunos, professores, profissionais, famílias, metas

governamentais, bem como, contexto histórico.
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Em 2021, ainda em meio à pandemia de Covid-19 que trouxe um cenário

extremamente desafiador para a educação, os profissionais do CEF 410 Norte por

meio do aprendizado continuado e da busca por inovação conseguiram

desempenhar suas funções no primeiro semestre via educação mediada

exclusivamente por tecnologia e, no segundo semestre por meio do ensino híbrido

(presencial e virtual simultaneamente).

Agora em 2022, com aulas 100% presenciais, nosso desafio é identificar as

defasagens educacionais dos nossos alunos e através de intervenções pedagógicas

recuperar tais saberes. Tarefa bastante desafiadora.

Por este documento, assumimos o compromisso junto à SEEDF/CRE PPC de

implantar ações responsáveis com um olhar particular para nossos estudantes com

a aplicação dos princípios de paridade e equidade, promovendo respeito ao

desenvolvimento, avaliações como meio de compreensão do processo de

aprendizagem e planejamento coletivo, preconizados pelo 3º Ciclo para as

aprendizagens.

O esforço da nossa equipe de servidores, funcionários e professores,

descritos nas Tabelas 1 e 2, neste momento, é o de juntos refletirmos sobre as

nossas práticas educativas, avaliarmos as finalidades da escola e buscarmos

soluções que atinjam os objetivos geral e específicos propostos pelo CEF 410 Norte,

sempre pautados na aprendizagem dos educandos. Isto significa avaliar se a escola

está, de fato, cumprindo a sua função social, especialmente no contexto histórico de

pós pandemia. E qual é a sua função social neste momento? É o que queremos

explicitar com este Projeto.

Tabela 1: Servidores e funcionários

Diretor Laudimira Vieira Maciel Viana

Vice-diretora Rubéria da Silva Caminha de Menezes
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Chefe de

secretaria

Sheyla Lopes

Supervisora

pedagógica

Lázara Santana

Coordenadoras

pedagógicas

Janaína de Morais Carreiro

Andrea dos Passos Serafini Longo

Apoio

Pedagógico

Regina Maria Machado

Orientadora

educacional

Sabhata Salomoni

Apoio à direção Mere do Rócio
Denise Maria Pio da Silva

Biblioteca Edinete Aparecida de França
Maria de Fátima Silva Tonelle
Andreia dos Santos Modtkowski
Nazaré Suely Apoluceno da Silva

Sala de

informática

Roberto José da Silva

Sala de recurso Elaine Paiva Resende
Sandra Tibaes

Classe de

ensino especial

Aryadne Márcia Argôlo Muniz
Eva Pires de Salles

7



8

Monitores Pedro Henrique Moura Vieira
Sciammarella

Vigilantes Júnior de Assis Silva
Sósthenes Gomes das Neves
Adilson Benicio
José Roberto Costa Oliveira

Conservação e

limpeza

Edlan Gaspar Rocha
Marilene da Silva Costa
Francisca Maria dos Reis
Maria de Fátima Batista Duartes

Maria de Fátima Santos da Silva

Suzy Damasceno Viana

Fábio Barbo

Brenda Lima Rodrigues

Copa e cozinha Lena Marta Barbosa Castro
Maria de Lourdes da Silva Nunes
Maria Helena Alves Conrado

Tabela 2: Corpo Docente

Língua Portuguesa
Maria Delma Carvalho;

Miriam Mascolo Santos;

Luane da Silva Gomes

Almeida.

Matemática
José Junior Furtado

Marques;

Elisa do Carmo Jabur;

Evelyn Cristine Silva

Santos.

Geografia
Evandro de Oliveira

Maia;

Ronaldo Luiz

Loureiro.

Língua Inglesa História Ciências
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Andrea Hartung de

Oliveira Bueno Costa;

Fernando Andrade do

Nascimento.

Reginaldo Silva de

Farias;

Bruna Brandi

Sobreiro.

Caroline Queiroz

Barcelos;

Gilberto Oliveira

Brandão;

Elisa do Carmo

Jabur.

Artes
Leda Maria Machado

Ladeira;

Márcio Gomes de

Vasconcelos.

Educação Física
Sinfloriano A. C. E.

Soares;

Gabriel Felipi de

Paiva.

Histórico da Unidade Escolar

O CEF 410 Norte foi criado em 07 de novembro 1974 (a época Escola

Classe 409 norte), pelo processo nº 22.385/74 pertencente à Rede Oficial do

Distrito Federal, para receber alunos do pré-escolar à 4ª série.

Dezoito anos após sua fundação, a partir de 1992, passou a atender alunos

de 5ª e 6ª série, em 1995 ampliou o atendimento aos alunos de 5ª a 8ª série, nos

turnos matutino e vespertino, e alunos da E.J.A. – Anos finais do ensino

fundamental, no turno noturno.

Em 10 de dezembro de 2009, no DODF nº 238, pág.6, Portaria 492, de

09/12/2009, a Escola Classe 409 Norte, passou oficialmente a ser chamada de

Centro de Ensino Fundamental 409 Norte, pois passou a ofertar somente os anos

finais do Ensino Fundamental. Devido à localização da escola, durante a gestão
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das professoras Cleici Terezinha e Viviane, diretora e vice-diretora, foi solicitado

junto à SEDF a mudança do nome de Escola Classe 409 Norte para Centro de

Ensino Fundamental 410 Norte. Assim, em fevereiro de 2011 a alteração foi

publicada no DODF nº 33, pág.2, Portaria nº 15 de 15/02/2011.

Essas mudanças no atendimento justificaram-se pelo decréscimo na

procura pelo ensino fundamental de anos iniciais e a concomitante necessidade

de oferta dos anos finais do Ensino Fundamental. Por ter sido inicialmente

projetada para ser uma escola classe e atender exclusivamente ao público do

ensino infantil, a unidade escolar conta com espaços pequenos, como salas de

aula com aproximadamente 43,74 m², além de não possuir áreas como quadra

poliesportiva.

Também, espaços fundamentais como o da biblioteca não estavam

incluídos no projeto original. A biblioteca Machado de Assis, que atende a unidade

escolar hoje, foi fundada em 22 de março de 1977 e funcionou provisoriamente

em uma sala de aula até o ano de 1995. A partir dessa data o espaço ficou

fechado, sem manutenção e sem condições de uso. Em 1996 a equipe gestora

responsável pela direção solicitou a SEE/DF a reativação do espaço que foi

retomada em 1997.A servidora Edinete Aparecida de França, com a ajuda da

estagiária de biblioteconomia Kênia de Brito, foram as responsáveis pela

organização do espaço que em 2003 foi ampliado ao ser alocado na sala de

múltiplas funções da escola.

No primeiro trimestre de 2021, uma reforma geral na biblioteca foi

executada1. Desta vez, com projeto arquitetônico que contemplou um laboratório

de informática no interior da mesma, veja Figuras 1 e 2.

1 Emenda Parlamentar da Deputada Arlete Sampaio.
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Figura 1: Projeto arquitetônico da Biblioteca Machado de Assis, 2021.

Figura 2: Biblioteca Machado de Assis, abril de 2022.

O espaço do novo laboratório de informática do CEF 410 Norte

possibilitou a execução de projetos na área de robótica, como o Projeto
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Meninas.comp, apesar de ainda contar com computadores obsoletos e outros

com problemas de falta de manutenção. Veja Figura 3. A partir da

recomposição de máquinas e equipamentos, esperamos reiniciar o projeto no

segundo semestre deste ano.

Figura 3: Laboratório de Informática, setembro de 2021.

Em 2021, realizou-se uma pequena reforma que iniciou o processo de

transformação da antiga cantina da escola no Laboratório de Ciências. No final

deste mesmo ano, a escola foi contemplada com verba no valor de R$

20.000,0 do PDAF2 para aquisição de equipamentos para este laboratório.

Neste mês (junho de 2022), o recurso foi liberado para a escola que iniciou o

processo de aquisição dos equipamentos. O espaço atualmente tem sido

utilizado como galeria onde ficam expostos trabalhos desenvolvidos pelos

estudantes durante as aulas de Ciências da Natureza, como mostra a Figura 4.

2 Emenda Parlamentar da Deputada Jaqueline Silva.
12



13

Figura 4: Laboratório de Ciências, abril de 2022.

A estrutura física do CEF 410 Norte  está detalhada na Tabela 3.

Tabela 3: Estrutura física do CEF 410 Norte

I- Estrutura física Quantidade

Salas de aula 08

Biblioteca 01

Banheiro para funcionários
02 sendo  01 masculino e 01

feminino.

Banheiro de estudantes
02 sendo  01 masculino e 01

feminino.

Sala de reunião 01

Sala de professores 01

Sala de coordenadores 01

Sala do supervisor administrativo 01
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Sala de orientação educacional 01

Sala de mecanografia 01

Sala de recurso 01

Sala de ensino especial 01

Laboratório de Ciências 01

Laboratório de informática 01

Sala de Direção e Vice-direção 01

Sala de funcionários de

conservação e limpeza
01

Depósito 01

O Centro de Ensino Fundamental 410 Norte é uma instituição

comprometida com o amplo desenvolvimento socioeducacional de seus

estudantes. Desde sua fundação, realiza projetos e iniciativas que visavam

colocar a instituição em sintonia com as questões do seu tempo, a fim de

desenvolver as aprendizagens e ampliar o horizonte dos estudantes e por

consequência, torná-los sujeitos ativos na construção do conhecimento, bem

como, cidadãos mais humanos e conscientes.

Diagnóstico da Realidade

A comunidade escolar do CEF 410 Norte é formada basicamente pelo

grupo composto por estudantes e seus familiares/responsáveis legais, bem como

nosso corpo de servidores e funcionários. Estando localizada em uma região central

da Asa Norte, a escola atende atualmente a 428 (quatrocentos e vinte e oito)
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estudantes de faixa etária entre 10 a 16 anos sendo que uma estudante do ensino

especial ultrapassa essa faixa etária.

Em 2022, o formulário ‘Diagnóstico da Realidade Escolar dos

Estudantes’ foi enviado por meio do Whatsapp dos responsáveis. Os professores

conselheiros de cada uma das turmas estimularam o preenchimento. Apenas 102

estudantes responderam o questionário, 25% do universo, aproximadamente.

Quarenta e nove por cento dos estudantes que responderam o

questionário são do sexo/gênero feminino, 48% masculino e 2% declararam-se

gênero fluido ou não-binário. Sessenta por cento, aproximadamente, tem de 13 a 15

anos e 36,3% têm até 12 anos, como mostra a Figura 5. Quarenta e oito por cento

se autodeclaram pardos, 34,3% brancos e apenas 11,8% negros. Veja Figura 6.

Figura 5: Onde moram os estudantes do CEF 410 Norte.

Figura 6: Como se autodeclaram os estudantes do CEF 410 Norte.
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Aproximadamente 78,4% nasceram no Distrito Federal e os demais em

outros estados brasileiros. A Figura 7 mostra que 30,4% moram no Plano Piloto,

poucos vêm de regiões circunvizinhas como Itapoã (12%), o Lago Norte (10,4%) e

Varjão (5,6%). Alguns são oriundos de cidades satélites como Paranoá (9,6%),

Sobradinho (4,8%), Jardim Botânico (5,6%) e São Sebastião (3,2%). Ainda, em

número um pouco menor, aqueles de Regiões Administrativas como Lago Sul,

Guará, Vicente Pires, Santa Maria, Estrutural entre outras. O quantitativo de 5,6%

marcaram a opção ‘Outros’ pois não tiveram seu local de moradia contemplado no

formulário.

Figura 7: Onde moram os estudantes do CEF 410 Norte.

Mais de 91% dos estudantes que responderam o formulário moram

com as mães e 59,8% com os pais, como mostra a Figura 8.

Aproximadamente 61% moram com um a três pessoas na residência;

36,3% de quatro a seis membros e 1% convive com mais de sete pessoas na

residência.
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Figura 8: Com quem moram os estudantes do CEF 410 Norte.

Cerca de 95% dos estudantes estudavam, no ano de 2021, em escolas

públicas do Distrito Federal ou de outros Estados e quase 5% eram oriundos de

escolas particulares.

A crise econômica na qual o Brasil está debruçado, traz, como efeito

secundário, o risco de aumento do trabalho infantil no Brasil. Com a pobreza se

acentuando, o trabalho pode parecer, equivocadamente, uma forma de meninas e

meninos ajudarem suas famílias. Mas ele impacta o desenvolvimento físico e

emocional das crianças e pode impedir a continuidade da educação, reproduzindo

ciclos de pobreza nas famílias – além de ser porta de entrada para uma série de

outras violações de direitos, como a violência sexual. O trabalho infantil é uma forma

de violência. Ele atinge crianças e adolescentes em todo o País e, particularmente,

meninas e meninos negros [4].

A Figura 9 mostra a situação do CEF 410 Norte com relação ao

trabalho infantil dos estudantes. Chama a atenção o aumento do percentual de

estudantes trabalhando quando comparado a 2021. Naquele ano, 3,7% dos

estudantes disseram trabalhar para sustento próprio de seus familiares. Em 2022,

este número cresceu para aproximadamente 5%.
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Figura 9: Percentual de trabalho infantil no CEF 410 Norte.

Sobre motivação dos estudantes do CEF 410 Norte com relação à escola os

estudantes seguem o mesmo padrão de 2021, isto é, a maioria concorda que o que

aprende na escola é útil para a vida, sente-se motivada e com vontade de ir à

escola, sente-se acolhida em ambiente escolar e não pensa em abandonar os

estudos, como mostra a Figura 10.

Figura 10: Motivação dos estudantes do CEF 410 Norte com
relação à escola.

Com o retorno das aulas presenciais, observou-se aumento acentuado de

violência nas escolas públicas do Distrito Federal. De acordo com o Batalhão de

Polícia Escolar, até 23/03/22, foram registradas 121 ocorrências nas proximidades

de escolas do DF, ou seja, mais de uma ocorrência por dia [5].
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O CEF 410 Norte orgulha-se de ter um ambiente escolar com poucos

registros de violência. Mais de 89% dos estudantes afirmam não terem sido vítimas

de violência nesta escola. Entretanto, 6,9% afirmam terem tido objetos furtados

dentro da escola, 6,9% já sofreram violência física e 5,9% já sofreram violência

verbal. Dois por cento foram vítimas de roubos nas proximidades da escola.

Quase 91% afirmam não terem sofrido discriminações no CEF 410 Norte,

mas 5,9% já sofreram Bullying, isto é, atos violentos, intencionais e repetidos.

Quase três por cento sofreram sexismo  e 1% racismo.

Com base nesta estatística de atos violentos no interior da escola e

entendendo que estudar precisa ser prazeroso, esta Unidade Escolar planeja

desenvolver em 2022 o Projeto ‘CEF 410 Legal’ com o objetivo de combater todo e

qualquer tipo de violência.

Entende-se que além da violência, o desconforto, a desorganização, a

ansiedade e até os problemas de saúde podem prejudicar o rendimento nos

estudos. Atentos a isto, especialmente neste momento pós-pandemia, perguntou-se

aos estudantes o quanto eles gostam de estudar e ter aulas de cada disciplina.

Seguindo a tendência de 2021, a maioria dos seus estudantes do CEF 410

Norte gosta muito de estudar Matemática, Língua Portuguesa, Educação Física,

Arte, Ciências, História, Geografia e Língua Inglesa, como mostra a Figuras 11a e

11b.

Figura 11a: O quanto os estudantes do CEF 410 Norte gostam de
estudar e ter aula em cada disciplina.
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Figura 11b: O quanto os estudantes do CEF 410 Norte gostam de
estudar e ter aula em cada disciplina.

Professores e estudantes passam grande parte do seu tempo no

ambiente escolar e a maioria das pessoas com quem nos relacionamos estão ali,

cabe a todos fazer com que este ambiente seja agradável e propício à

aprendizagem, a disciplina é indispensável para que isto aconteça. Sabemos que

qualquer equipe em qualquer setor, esportivo, econômico, social só tem sucesso

com disciplina, é lógico que aliada a outros fatores, mas ela é fundamental para o

fortalecimento do respeito, e da compreensão, entre outros valores. Com disciplina

qualquer conflito que possa surgir será abordado na sua plenitude, sem ressalvas,

com maiores chances de solução [6].

Perguntou-se aos estudantes o quanto a indisciplina em sala de aula

atrapalha o aprendizado. Mais de 44% considera que não atrapalha e mais de 38%

afirma que atrapalha um pouco, como mostra a Figura 12. Atentos a isto, a equipe

do CEF 410 Norte tem feito mapeamento das turmas, marcado reuniões

extraordinárias com os pais e responsáveis daquelas com maior índice de

indisciplina e conversado individualmente com os estudantes mais indisciplinados

com o objetivo de conscientizá-los.

Mais de 41% dos estudantes avaliam seu comportamento como ótimo,

36,3% como satisfatório e 22,5% acreditam que pode melhorar, veja  Figura 13.

A Figura 14 mostra que a maioria dos estudantes do CEF 410 Norte

avalia como ótima a sua responsabilidade com relação à entrega de tarefas (47,1%),
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25,5% consideram satisfatório, 25,5% afirma que pode melhorar. Apenas 2%

reconhecem que não fazem tarefas.

Figura 12: O quanto os estudantes do CEF 410 Norte consideram
que a indisciplina atrapalha o aprendizado.

Figura 13: Como os estudantes do CEF 410 Norte auto avaliam o
seu comportamento.

Figura 14: Como os estudantes do CEF 410 Norte auto avaliam a
sua responsabilidade com relação à entrega das atividades.
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De acordo com a opinião da maioria dos estudantes, os professores do

CEF 410 Norte sempre apoiam e incentivam os alunos, bem como, explicam de

forma clara e sempre promovem atividades em grupo. Nunca são desrespeitosos

com eles, nunca utilizam as atividades avaliativas como forma de puni-los, nunca

parecem estar desmotivados e sem vontade de dar aulas. Entretanto, apenas

algumas vezes promovem aulas diferenciadas e atrativas, veja Figura 15.

Figura 15: Opinião dos estudantes do CEF 410 Norte sobre a
frequência com que algumas situações ocorrem com seus professores.

O CEF 410 Norte considera que sentir-se bem na escola pode interferir

diretamente na maneira como o nosso estudante reage às situações que se

apresentam dentro e fora da mesma. O bom relacionamento interpessoal em sala de

aula é um desafio, pois existem alunos com características e motivações diferentes

em um mesmo ambiente. A amizade no contexto escolar é importante como

complemento aos laços familiares e envolve aspectos como ajuda, confiança, auto

revelação, proximidade, autovalidação, respeito, lealdade, disponibilidade e

companheirismo.

A maioria dos nossos estudantes avalia como muito bom o relacionamento

entre os colegas, entre professores e estudantes e entre os estudantes e a direção,

como mostra a Figura 16. A maioria também avalia que apenas algumas vezes os

estudantes cumprem as regras da escola, mas que sempre elas são justas e valem

para todos, incluindo professores, funcionários e direção. A maioria considera que

os conflitos são algumas vezes resolvidos de forma justa para os envolvidos e que

algumas vezes há espaços para discutir os problemas de convivência, de disciplina
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e de regras da escola. Mais de 80% afirmam que os estudantes nunca traficam ou

fazem uso de drogas ilícitas dentro da escola, como mostra a Figura 17.

Figura 16: Como os estudantes do CEF 410 Norte avaliam a
relação interpessoal entre colegas, professores e direção.

Figura 17: Como os estudantes do CEF 410 Norte avaliam as
regras de boa convivência do CEF 410 Norte.

Tão importante quanto a qualidade pedagógica do CEF 410 Norte é a

qualidade do atendimento e dos serviços prestados. Nossos estudantes percebem

como muito bom o atendimento da direção, da coordenação, muito boa a qualidade

das aulas, bem como o acolhimento dos professores. Também avaliam como muito

bom os serviços da secretaria, da orientação educacional, da portaria, da sala de

recursos e muito boa a limpeza da escola, como mostra a Figura 18a e 18b.
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Figura 18a: Como os estudantes do CEF 410 Norte avaliam a
qualidade do atendimento e dos serviços prestados.

Figura 18b: Como os estudantes do CEF 410 Norte avaliam a
qualidade do atendimento e dos serviços prestados.

Sabe-se que uma boa infraestrutura escolar influencia diretamente o

interesse dos alunos pela escola. Com relação às instalações do CEF 410 Norte, a

maioria dos estudantes afirma não saber como é o estado das instalações do

laboratório de informática. Isto se explica pela obsolescência e limitações de

manutenção adequada dos computadores, motivos pelos quais os professores não

têm utilizado satisfatoriamente o laboratório, o que pode resultar a curto e médio

prazos sério comprometimento na formação dos estudantes. Também não sabem

como são as instalações da sala de recursos, já que a minoria dos alunos utiliza esta

sala. Por outro lado, a maioria dos estudantes considera muito boa a instalação da
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secretaria e da sala de leitura e considera suficiente a área de recreação dos

estudantes, como mostra a Figura 19.

Figura 19: Como os estudantes do CEF 410 Norte avaliam a
qualidade das áreas adjacentes.

O CEF 410 Norte prima pelo bem estar da sua comunidade escolar.

Neste sentido, a acessibilidade da escola é fator sempre avaliado. A escola

possui piso rebaixado, rampa e banheiro adaptado. Dentro do universo de

estudantes com algum tipo de deficiência, (7 apenas responderam o formulário),

três (42,9%) têm deficiência visual e disseram sentir-se bem acolhidos na escola,

três (42,9%) também com deficiência visual gostariam que a escola tivesse uma

estrutura melhor para atendê-los e hum estudante (14,3%) tem deficiência

auditiva e sente-se bem acolhido na escola,  veja Figura 20.

Figura 20: Como se sentem os estudantes deficientes do CEF
410 Norte com relação à escola.
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Em 2022, observou-se na escola uma redução acentuada dos casos

de Covid-19 quando comparado a 2021. Isto se deve à vacinação de todos os

professores e funcionários, bem como, à vacinação da maioria dos nossos

alunos.

Até março de 2022, 77,5% dos estudantes que responderam o

questionário estavam com a vacinação completa e 16,7% com a vacinação

incompleta. Quase 3% não haviam tomado nenhuma dose, mas pretendiam

tomar. Outros 2,9% alegaram que os pais/responsáveis não querem que o

estudante seja vacinado, como mostra a Figura 21.

Figura 21: Vacinação contra a Covid-19 dos estudantes do CEF
410 Norte.

DADOS SOBRE AS FAMÍLIAS

A exemplo do que ocorreu em 2021, o Formulário ‘Diagnóstico da Realidade

Escolar-Responsáveis’ foi enviado, via Whatsapp, a todos os responsáveis por

estudantes do CEF 410 Norte. Observou-se maior adesão dos pais/responsáveis em

2022 (125 respondentes) quando comparado a 2021 (69 respondentes).

Dos respondentes, 76% são mães e 19,2% pais. As mães do CEF 410 Norte

são quem mais acompanham os estudantes na realização das tarefas escolares

(68%), seguido dos pais (16,8%) e irmãos e irmãs (7,2%). Entretanto, 5,6% dos

nossos estudantes são acompanhados por ninguém, como mostra a Figura 22.
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Figura 22: Quem acompanha os estudantes do CEF 410 Norte nas
tarefas escolares.

Quarenta e oito por cento têm graduação ou pós-graduação, 8,8% têm ensino

superior incompleto e 25,6% têm ensino médio. O que nos leva a considerar que

quanto maior o nível de escolaridade dos pais/responsáveis, maior a

conscientização sobre a necessidade de participação na vida escolar dos

filhos/tutelados.

Em 45,6% das famílias dos estudantes do CEF 410 Norte, apenas uma

pessoa tem emprego. Duas pessoas têm emprego em 45,6% das famílias. Em 4,0%

das famílias, mais de duas pessoas estão empregadas. Infelizmente, em 4,8% das

famílias não há ninguém empregado.

Quarenta por cento das famílias ganham até quatro salários mínimos por

mês, 10,4% até três salários mínimos, 24% até dois salários mínimos, 17,6% até um

salário mínimo e 8% das famílias ganham R$ 600,00 por mês ou menos, como

mostra a Figura 23.
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Figura 23: Renda mensal das famílias do CEF 410 Norte.

Aproximadamente 87,2% das famílias dizem ter espaço reservado para

estudo na residência. Destas famílias, 56,8% consideram o ‘canto do estudo’

adequado, isto é, ambiente calmo sem distrações, limpo, arejado e organizado, com

pouca ou nenhuma companhia. Mais de trinta e quatro por cento consideram o

‘canto do estudo’ como parcialmente adequado para estudo e 8,8% o consideram

inadequado, como mostra a Figura 24. Em 12,8% das residências não há este

espaço reservado para estudo.

Figura 24: Como é o espaço reservado para estudo nas residências do
CEF 410 Norte.
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As Figuras 25 e 26 mostram as alternativas que os pais/responsáveis utilizam

para incentivar o filho(a)/tutelado(a) a estudar, bem como, os recursos que os

estudantes utilizam para realizar as atividades da escola.

Figura 24: Alternativas que os responsáveis utilizam para incentivar os
estudantes.

Figura 25: Recursos que os estudantes utilizam para realizar as atividades

da escola.

Mais de 45% dos respondentes sabem sobre a existência da Associação de

Pais e Mestres - APM e contribuem financeiramente, aproximadamente 43% afirmam

não poderem contribuir financeiramente e 11,2% não sabem o que é a APM.

Sobre este Projeto Político Pedagógico - PPP observamos que a maioria dos

pais/responsáveis não têm consciência sobre como participam da elaboração deste

Projeto, pois, aproximadamente 31% dos respondentes afirmam nunca ter
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contribuído com as discussões do PPP, 30% gostaria de contribuir, mas não sabe

como, aproximadamente 30% não sabem o que é o PPP e 8,8% afirmam contribuir

com tais discussões sempre que possível, como mostra a Figura 26.

No Diagnóstico da Realidade Escolar, pedimos aos responsáveis que além

de preencher o formulário escrevessem uma breve frase para que fosse incluída no

PPP, bem como qual a percepção de cada um sobre a missão da escola.

A Figura 27 mostra algumas contribuições dos respondentes para este

Projeto Político Pedagógico. Outros manifestaram alguns desejos como de que a

escola tenha aulas de reforço escolar no contraturno, que tenhamos conteúdos

sobre racismo e igualdade de gênero, ensino do hino nacional, projetos de leitura e

interpretação de texto, inclusão de aulas de música e incentivo a estágios e

atividades extracurriculares. Algumas destas demandas já são contempladas ao

longo do ano letivo, outras se tornam inviáveis devido ao espaço físico limitado do

CEF 410 Norte. Entretanto, todas serão levadas em consideração ao longo do nosso

fazer pedagógico.

Figura 26: Conhecimento e participação dos responsáveis na elaboração do

PPP.
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Figura 27: Contribuições dos pais/responsáveis para o PPP.

A grande maioria dos responsáveis considera boa a organização da escola e

a qualidade do ensino, o relacionamento entre professores e alunos, bem como o

relacionamento entre os alunos e a direção. A maioria também considera bom o

trabalho da direção, do corpo docente, da secretaria e da orientação educacional e

da biblioteca,  como mostram as Figuras 28a e 28b.

Figura 28a: Como os responsáveis avaliam o trabalho do CEF 410 Norte.

31



32

Figura 28b: Como os responsáveis avaliam o trabalho do CEF 410 Norte.

Com relação à vacinação dos pais/responsáveis, quase 99,2% estão com a

vacinação completa. Destes, 64,8% tomaram reforço até abril de 2022. Em 54,5%

das residências algum membro da família contraiu Covid-19 e em 11,2% houve

mortes provocadas pela doença, como mostram as Figuras 29, 30 e 31.

Figura 29: Vacinação dos responsáveis do CEF 410 Norte.

Figura 30: Contaminação da Covid-19 nas residências do CEF 410 Norte.
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Figura 31: Casos de morte por Covid-19 nas residências do CEF 410
Norte.

DADOS SOBRE O CORPO DOCENTE

Por meio de pesquisa realizada em abril de 2022 traçou-se o

diagnóstico do corpo docente do CEF 410 Norte. Ele é formado

predominantemente por pessoas de meia idade entre 46 e 60 anos (66,7%),

seguido por adultos entre 30 e 45 anos (16,7%). Os idosos representam 8,3% do

corpo docente do CEF 410 Norte, veja a Figura 32. Mais de 58 % dos nossos

profissionais trabalham como professor há mais de 20 anos, 25 % entre dezesseis

e vinte anos e 16,6% há cinco anos ou menos, como mostra a Figura 33.

Figura 32: Idade dos docentes do CEF 410 Norte.
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Figura 33: Experiência profissional dos docentes do CEF 410 Norte.

Aproximadamente 50% são do gênero masculino, 41,7% feminino e 8,3% são

gênero fluido. Mais de 66% se autodeclaram brancos, 16,7% pardos, 8,3% pretos e

8,3% não sabem .

A saúde do professor é um tema que tem sido alvo de atenção por parte dos

gestores do CEF 410 Norte, especialmente neste momento pós-pandemia onde

diversas mudanças aconteceram especialmente no comportamento dos alunos após

retorno presencial. Vinte e cinco por cento dos respondentes afirmam já terem

sofrido violência psicológica nesta escola, como mostra a Figura 34.

Figura 34: Violência sofrida pelo corpo docente no CEF 410 Norte.

Com relação à organização desta unidade escolar, a maioria dos professores

avalia como boas as salas de aula e a biblioteca e consideram que a sala de

recursos precisa melhorar. Veja Figura 35.
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Figura 35: Avaliação dos professores do CEF 410 Norte quanto à organização
dos diversos setores da escola.

A Figura 36 mostra a opinião dos professores com relação ao

atendimento dos diversos setores da escola. A maioria considera excelente o

atendimento da direção e da coordenação e bom o atendimento da secretaria.

Figura 36: Avaliação dos professores do CEF 410 Norte quanto ao atendimento
dos diversos setores da escola.

Atitudes positivas são importantes para bons relacionamentos em qualquer

contexto, inclusive no ambiente de trabalho. Para isso, desenvolver habilidades

relacionadas à empatia, comunicação efetiva, cooperação e respeito podem

contribuir para criação e manutenção de conexões mais profundas e verdadeiras.

Sobre a qualidade dos relacionamentos, a maioria dos docentes avaliam como

excelente o relacionamento entre docentes e a coordenação, bem como, entre
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esses e os servidores. Avaliam como bom o relacionamento entre professores e

equipe gestora, entre professores e entre professores e estudantes, bem como,

entre professores e responsáveis, como mostra a Figura 37.

Figura 37: Relacionamento dos professores do CEF 410 Norte com os diversos
membros da comunidade escolar.

Avaliação Diagnóstica

O CEF 410 Norte iniciou o ano letivo de 2022 aplicando uma Avaliação

Diagnóstica baseada na Taxonomia de Bloom que é uma estrutura de organização

hierárquica de objetivos educacionais, como mostra a Figura 38, com a finalidade

de identificar as fragilidades dos estudantes e posteriormente repensar sua

organização em ciclos para propor, coletivamente, estratégias pedagógicas que

fortaleçam as diferentes aprendizagens, considerando o tempo de cada estudante

na aquisição do conhecimento.
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Figura 38: Taxonomia de Bloom

Identificou-se através da Avaliação Diagnóstica realizada no Bloco 1 (6° anos

e 7° anos) as seguintes fragilidades e potencialidades nas disciplinas:

● Língua Portuguesa

Apenas 33,7% dos estudantes consegue identificar a contração de linguagens

informais e que 48,3% consegue explicar corretamente o recurso gráfico das letras

maiúsculas.

● Matemática

Cerca de 70% relembra operações básicas, mas apenas 21,3% consegue

resolver questões onde seja necessário relacionar para posteriormente calcular

valores. Pouco mais de 28% consegue resolver questões onde tenha que

diferenciar, estimar e calcular valores.

● Língua Inglesa

Aproximadamente 76% relembra ideias de senso comum, 85% associa

países com seus idiomas e aproximadamente 93% associa palavras do cotidiano

com o idioma inglês.

Ciências

Apenas 4,5% relembra a definição de ecossistema, entretanto, 28,7%

consegue aplicar esta definição para compreender o ambiente ao nosso redor e

mais de 51% consegue comparar diferentes informações sobre ecossistemas.
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● História

Sessenta e oito por cento dos estudantes identificam a noção de tempo por

meio de categorizações, mas apenas 19% consegue relacionar os objetos materiais

e imateriais e as funções para a história e apenas 6,7% diferencia a noção de

passado, presente e futuro e a sua utilização para a História.

● Geografia

Mais de oitenta e um por cento dos estudantes relembram os movimentos da Terra,

mas cerca de 60% não conseguem analisar mapas e diferenciar pontos cardeais,

bem como não conseguem selecionar dentro de diversos assuntos, aqueles

abordados na geografia.

A Avaliação Diagnóstica realizada no Bloco 2 (8° anos e 9° anos) mostrou as

seguintes fragilidades e potencialidades nas disciplinas:

● Língua Portuguesa

Menos de 25% dos estudantes relembram, em textos lidos, os termos

essenciais e integrantes da oração. Mais de 94% não infere as principais ideias do

texto e aproximadamente 32% reconhece e identifica a estrutura do período

composto e a relação sintática que se estabelece entre as orações.

● Matemática

Sessenta e seis por cento dos estudantes, aproximadamente, localizam e

reconhecem dados no gráfico, mas apenas 40% conseguem analisá-los e

diferenciá-los para posteriormente calcular e 46,4% conseguem estimar dados.

● Língua Inglesa

Pouco mais de cinquenta e cinco por cento dos estudantes relembram,

identificam e reconhecem palavras no vocabulário do texto em inglês, 45%

entendem e interpretam textos escritos nesta língua, mas apenas 34%,

aproximadamente, classificam e diferenciam os tempos verbais de presente e

passado.

● Ciências da Natureza

Apenas 30% dos estudantes lembram os conceitos de substâncias e misturas

e só 26% conseguem utilizar este conceito para compreender o cotidiano.

Entretanto, 38,4% avaliam situações utilizando os conhecimentos de substâncias e

misturas.
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● História

Trinta e seis e meio por cento dos estudantes compreendem a periodização

da história, 46% conseguem analisar a sociedade medieval, mas apenas 25,6 %

conseguem caracterizar um sistema econômico político-social específico.

● Geografia

Pouco mais de sessenta e sete por cento dos alunos deste bloco

compreendem o objeto do espaço geográfico e suas características, 67,3% sabem

caracterizar o espaço natural, mas apenas 30,3% conseguem caracterizar o espaço

geográfico.

Percebeu-se grande defasagem dos estudantes em conteúdos elementares.

Nos dois blocos e na maioria das habilidades cognitivas avaliadas obteve-se

resultados abaixo de 50%. Desta forma, os docentes têm buscado diversificar as

estratégias no processo de ensino-aprendizagem com a finalidade de superar tais

perdas pedagógicas.

Compreende-se que em uma mesma turma pode haver diferentes grupos de

estudantes com níveis e tipos de aprendizagens diferentes, este fator se agravou

após período de ensino remoto (2020 e 2021) onde não houve equidade no acesso

ao conhecimento.

O CEF 410 Norte também tem buscado o protagonismo estudantil por meio

de projetos como ‘Meninas.comp’, ‘Brincando com eletrônica e a computação na

casinha de bonecas’, ‘Eleitor do Futuro’ e ‘CEF 410 LEGAL’, CLIC 410 , e ainda nas

oficinas desenvolvidas em nas disciplinas de Projetos Disciplinares.

Entende-se que articulação entre currículo, avaliação e metodologias deve

ocorrer continuamente, desta forma, planeja rever e repensar estes fatores ao longo

do ano letivo. Avalia que ainda é necessário maior envolvimento de toda a

comunidade no sentido de construirmos uma instituição que atenda efetivamente às

necessidades dos educandos, consolidando a identidade desta comunidade

educacional para que assim consigamos melhorar o desempenho dos nossos

estudantes no Ideb, isto é, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica,

formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para

a melhoria do ensino.
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB

O Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento

escolar (aprovação), obtida a partir do Censo Escolar, realizado anualmente, e as

médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep, como Prova Brasil e Saeb.

As metas que são estabelecidas pelo Ideb, tem o objetivo de alcançar 6

pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países

desenvolvidos.

Observa-se por meio da Tabela 4 uma queda nos resultados a partir de 2017,

assim, uma das metas desta Unidade Escolar será elevar este indicador até 2023

[7].

Tabela 4: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica CEF 410
Norte

Ano Meta Resultado

2011 5,4 4,3

2013 5,7 4,5

2015 6,1 4,8

2017 6,3 4,7

2019 6,5 4,4

Fonte: INEP [7]

Função Social da Escola

Cabe ao CEF 410 Norte promover a aprendizagem de todos, ser espaço em

que todos possam se matricular, frequentar as 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.
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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 o

seu povo que tem direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

A função social da nossa 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 a nossa instituição de ensino 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, inclusive no contexto pós pandêmico.

Vale salientar 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 nº9394/96), 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.

Missão da Unidade Escolar

O CEF 410 Norte tem como missão oferecer aos estudantes uma

educação de excelência, garantindo o acesso à educação de forma ampla e

igualitária, por meio do respeito às diferenças e especificidades de cada

realidade.
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Perguntou-se, por meio do formulário ‘Diagnóstico da Realidade Escolar’,

aos pais/responsáveis, bem como, aos professores do CEF 410 Norte qual suas

opiniões sobre a missão da escola. A síntese das respostas é apresentada nas

Figuras 39 e 40.

Figura 39: A missão da escola na perspectiva dos pais.

Figura 40: A missão da escola na perspectiva de um dos docentes do CEF 410
Norte.

Princípios

O CEF 410 Norte tem como orientação para a sua ação a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96, que em seu Art. 1º define o sentido

da educação (1998: p.7): e o Currículo em Movimento para a Educação Básica das

Escolas Públicas do DF. Art.1º. A educação abrange os processos formativos que se

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições
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de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e

nas manifestações culturais.

O Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas

do DF faz referência ao mundo do trabalho e à prática social, tendo como orientação

a constituição da aprendizagem significativa. Para isso, trabalhamos a unidade

curricular e os eixos transversais, bem como os conteúdos e os processos de

avaliação educacional. Assim, a proposta pedagógica mais adequada é aquela que

apresenta como foco central a Pedagogia das Diferenças e tendo a Aprendizagem

Significativa um valioso instrumento.

Temos por princípio uma proposta pedagógica que respeita todas as

diferenças: de corpo, de aprendizagem, de raça, de idade, de gênero, de classe

social. O contínuo diálogo com a comunidade escolar, a reavaliação constante dos

nossos objetivos enquanto instituição de ensino e dos resultados obtidos são

características do nosso trabalho. Também, pensamos a educação para além dos

muros da escola, estruturando nosso trabalho em redes com as famílias, gerindo

coletivamente e corresponsabilizando-se pelo processo educativo.

As diferenças que nos constituem não possuem valores intrínsecos,

quer dizer, não são naturalmente nem melhores nem piores, nem positivas nem

negativas; são, simplesmente, diferenças. Cada uma delas é uma experiência de ser

e estar no mundo. Portanto, nossa escola atribui significativa importância às

diferenças no geral, percebendo-as como possibilidades de aprendizagem nas quais

o currículo não deve descuidar da especificidade de cada um, pluralidades, múltiplos

olhares da aprendizagem e a chamada cultura popular.

A aplicação das diretrizes do Currículo em Movimento, em sala de aula,

busca, enfocar tanto a função e objetivos da escola, como considerar os objetivos e

conteúdos a serem trabalhados no cotidiano. Considera-se de extrema relevância a

aquisição de conhecimentos construídos historicamente, mas aliados à sua

compreensão histórico-social, sua relação com a realidade e possíveis impactos no

futuro. Para isso, há de se avaliar o estudante como sujeito de sua aprendizagem, e

o professor como orientador, articulador dos processos cognitivos e sociais.
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Os professores devem ter competência para perceberem que os jovens

são seres sociais com uma bagagem peculiar de crenças, significados, valores,

atitudes e comportamentos adquiridos em ambientes extra escolar, que devem ser

considerados. As práticas pedagógicas devem abarcar atividades significativas,

contextualizadas e diferenciadas num ambiente de interatividade e afeto entre

professores e alunos, a fim de conseguir atingir níveis favoráveis de aprendizagem.

É na aplicação dos conhecimentos adquiridos, seja na resolução de

problemas no âmbito escolar ou em sua própria vida, que se dá a “significativa

aprendizagem”. Fontes de aprendizado como a interdisciplinaridade, a diversidade e

a contextualização são utilizadas no intuito de otimizar o processo e garantir ao

aluno oportunidades de conhecer um objeto sobre os mais variados ângulos. Assim,

visando a qualidade do processo ensino-aprendizagem, o CEF 410 Norte tem como

princípios orientadores das práticas pedagógicas:

Integralidade: a Educação Integral deve ser entendida a partir da

formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida

atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais.

Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada

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: considerando os diversos conhecimentos que os

estudantes trazem de fora de escola, a transversalidade só faz sentido dentro de

uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos

interesses e aos problemas reais dos discentes e da comunidade.

Diálogo Escola e Comunidade: é necessária a transformação da escola

num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do

mundo e da vida. Assim, devemos pensar a escola como um polo de indução de

intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos
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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 aprendizagens. Mapear os potenciais

educativos do território em que a escola se encontra, planejando trilhas de

aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade

civil organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais

significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas.

Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando

experiências e informações, com 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.

Objetivos da Educação, do Ensino e das
Aprendizagens

Objetivo Geral

● Aprimorar nos estudantes a percepção e desenvolvimento de suas

competências e responsabilidades nas transformações sociais,

preparando-os para “o exercício da cidadania por meio da socialização no

espaço escolar de conhecimentos, competências, habilidades, valores e

atitudes”.

Objetivos Específicos

● Estimular as aprendizagens e a criatividade por meio de atividades que

privilegiem a ludicidade e a interação coletiva como aulas em ambientes

externos a escola, oficinas criativas e visitas a espaços culturais públicos;

● Atender o estudante e diagnosticar suas necessidades físicas, emocionais

e cognitivas, recorrendo ou encaminhando-o, se necessário, a
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profissionais habilitados (Serviço de Orientação Educacional, Sala de

Recursos e EEAA) para a adoção das ações necessárias;

● Promover aprendizagens significativas, enfatizando a natureza

interdisciplinar e contextualizada do currículo básico;

● Promover o respeito mútuo e aos bens públicos e privados por meio de

atividades que valorizem a interação coletiva, o protagonismo estudantil e

o trabalho com as competências socioemocionais, como projetos

esportivos, aulas de teatro e oficinas temáticas;

● Proporcionar aos educandos momentos de entretenimento e lazer visando à

socialização durante sua permanência na escola;

● Buscar melhorar os índices da escola na Prova Brasil – MEC-IDEB – a partir

da análise do desempenho dos estudantes nas Provas Diagnósticas

semestrais, observando as habilidades que estão fragilizadas e precisam ser

reforçadas;

● Trabalhar os eixos transversais como a sustentabilidade, a diversidade e a

cultura de paz, priorizando abordagens que possibilitem o protagonismo

estudantil e a inclusão tecnológica de docentes e discente, por meio de

oficinas e projetos multidisciplinares;

● Conscientizar a família sobre a importância de seu papel perante a educação

do estudante, bem como estimular uma participação mais efetiva na vida da

escola destacando sua função na construção do conhecimento. Para tanto,

promover a mediação entre famílias e escola por meio do SOE, no sentido de

dar suporte a/aos pais/mães/responsáveis sobre como ajudar o estudante na

aquisição de uma rotina de estudos;

● Utilizar o Serviço de Orientação Educacional para tornar o ambiente escolar

mais agradável aos estudantes, conscientizando-os acerca das diversidades

e trabalhando em função da diminuição dos casos de bullying e conflitos

violentos, por meio de rodas de conversa e espaços de escuta.

● Divulgar e incentivar a participação do corpo docente nos cursos de formação

continuada, que contribuirá com a melhoria da prática pedagógica;

● Trabalhar em parceria com as instâncias como a CRE/Plano Piloto e SUBEB,

no sentido de utilizar as avaliações de verificação de aprendizagem como
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ferramenta fundamental na detecção de habilidades que necessitam ser

reforçadas;

● Trabalhar no sentido de reduzir o alto nível de infrequência nos primeiros

horários de aula, conscientizando os estudantes e responsáveis sobre a

importância se chegar no horário para evitar prejuízos na aprendizagem;

● Promover a integração dos diversos segmentos que compõem a comunidade

escolar por meio de eventos e projetos que valorizem a miscigenação dos

grupos e a participação coletiva, trabalhando a diversidade.

Fundamentos
teóricos-metodológicos

Visando proporcionar ao aluno um ambiente onde as aprendizagens irão

muito além das tradicionais matrizes curriculares, nossa proposta pedagógica toma

por base os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica

– SEEDF, visando uma educação integral, inclusiva e cidadã, bem como, nos

princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, entre eles cita-se:

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à

tolerância.

Nossa proposta política pedagógica contempla entre outras a Pedagogia

Diferenciada, as Práticas Construtivistas e a Aprendizagem Significativa.

Objetivando o desenvolvimento pleno das competências dos alunos, formando

cidadãos autônomos, críticos e participativos, agindo com responsabilidade na

sociedade em que vivem, princípios estes estabelecidos pelos Parâmetros

Curriculares Nacionais.

Partindo dos pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica, nossas práticas

pedagógicas visam o estudo dos conteúdos de modo a tomar “a prática social dos

estudantes como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e
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se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que

revela os signos e sentidos culturais” (CURRICULO EM MOVIMENTO, p. 32). Nesse

sentido, as práticas sociais dos estudantes são a base a partir da qual eles, de forma

protagonista, galgarão sua trajetória pessoal de construção do saber.

Considerando também o sujeito em seu meio ambiente juntamente com as

alteridades com as quais ele interage, a Psicologia Histórico-Cultural surge como

outro elemento essencial a nossa proposta política pedagógica. A construção do

conhecimento a partir da relação com o outro privilegia o desenvolvimento do

psiquismo e das capacidades humanas, tornando o processo de

ensino-aprendizagem mais horizontal, afetivo e significativo.

Nesse sentido, a escolha de eixos transversais que perpassam todos os

conteúdos e momentos do processo educativo é muito importante. Considerando a

ampla gama social de estudantes atendidos por nossa unidade escolar, bem como

suas realidades socioculturais distintas, apoiamos nossa proposta político

pedagógica nos ideais de uma Educação para a Diversidade, reconhecendo o tempo

e espaço de cada sujeito e respeitando sua bagagem histórico-cultural. Por outro

lado, com o objetivo de preparar o cidadão para uma relação mais sustentável com o

meio ambiente e a natureza, consideramos que as relações humanas são

diretamente responsáveis pelas condições ambientais do planeta. Assim,

considerando o homem e sua relação com os outros homens e a própria natureza, a

Sustentabilidade e os Direitos Humanos também surgem como alicerce das práticas

pedagógicas de nossa unidade escolar.

Organização Curricular
No CEF 410 Norte a implementação do currículo é feita sistematicamente a

partir de uma avaliação coletiva, ainda na semana pedagógica que antecede o início

de cada ano letivo, dos objetivos propostos no ano anterior bem como os resultados

alcançados. Assim, as ações pedagógicas para o ano corrente são pensadas no

sentido de atingir objetivos curriculares ainda não alcançados, além de recuperar as

fragilidades observadas no ano anterior. Assim, é coletivamente que a

interdisciplinaridade é pensada em nossa unidade escolar. Ao planejarmos as ações
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pedagógicas do ano também os conteúdos inerentes a cada componente curricular

são pensados de forma a interagir amplamente com o máximo de componentes

curriculares possíveis. Para tanto, as coordenações coletivas (geral e por área de

afinidade) são fundamentais no trabalho pedagógico.

Por outro lado, a interdisciplinaridade também é desenvolvida por meio dos

projetos pedagógicos. No período presencial do CEF 410 Norte, a Festa Junina é o

maior projeto interdisciplinar, pois movimenta toda a comunidade escolar. É

perpassado pelos eixos transversais como temas geradores que norteiam nossas

práticas pedagógicas (educação para a diversidade, cidadania e educação para os

direitos humanos e educação para sustentabilidade etc).

Assim, o projeto Festa Junina se propõe a atender uma necessidade de

conscientização dos estudantes acerca de questões que afetam diretamente o

cotidiano no qual estão inseridos. Partindo de uma escala micro que envolve

principalmente o espaço escolar e as redondezas até chegar a uma escala macro,

onde consideramos toda a cadeia de eventos que afetam diretamente a vida da

população, envolvendo de forma lúdica e criativa. Os estudantes são estimulados a

pensar e se posicionar criticamente de modo a estabelecer relações de causa e

consequência, além de repensar suas próprias ações, dependendo do Tema

Gerador, desenvolvendo, dessa maneira, valores que acreditamos serem essenciais

ao cidadão consciente de seus atos e do espaço em que vive. Em 2022, essa

tradicional foi realizada após dois anos de suspensão devido a pandemia de

Covid-19, entretanto, a cautela ainda foi necessária, como demonstra a Figura 41.
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Figura 41: Festa Junina CEF 410 Norte, 2022. Foto: Edilson Bueno

Em 2022, o Projeto CEF 410 Legal foi implementado para trabalhar sobre as

questões relacionadas à Cultura da Paz de forma contínua e global, interdisciplinar,

com base nos eixos transversais do currículo. Tem contado com a colaboração de

toda a comunidade escolar e parceiros externos. Tem abordado questões

concernentes a uma ação pedagógica conscientizadora e libertadora, voltada para o

respeito e a valorização da diversidade e da formação de uma cidadania ativa dos

estudantes.

Assim, em todas as atividades pedagógicas do CEF 410 Norte, desenvolvidas

em classe ou não, a relação da teoria com a prática tem sido fundamental para a

promoção de um aprendizado significativo para o estudante. Nesse sentido, nossas

práticas valorizam a análise, a problematização, a reflexão e posicionamento crítico

acerca dos conteúdos propostos a partir da relação com a própria realidade dos

estudantes. Para tanto, sempre que possível, promovemos ações que extrapolam os

muros da escola ou que trazem a realidade exterior para dentro de nossas salas.

Atividades como visitas a museus, feiras, peças teatrais ou mesmo aulas em

espaços públicos como praças e áreas verdes são exemplos disso.

Também, na tentativa de reduzir defasagens de aprendizagens ou

dificuldades apresentadas pelos estudantes, utiliza-se o trabalho com projetos
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interventivos e reagrupamentos. Nesses casos, além dos professores, as demais

equipes da escola (biblioteca, SOE, direção e coordenação) são acionadas a

participar sempre que necessário. Como exemplo: o projeto “Hábito de ler, prazer

em ler” foi criado após a identificação do alto grau de desinteresse pela leitura

apresentado pelos estudantes. Assim, foram adotadas medidas como a transposição

de algumas aulas de Língua Portuguesa para o espaço da biblioteca. Ainda no

intuito de tornar as aprendizagens mais significativas aos estudantes, a

contextualização dos temas e conteúdos abordados em sala é fundamental pois

relaciona a realidade dos jovens ao novo conhecimento que está sendo apresentado

naquele momento. Para tanto, recorremos a utilização de textos, vídeos, músicas,

imagens, entre outros suportes, que sejam atuais e dialoguem diretamente com

discussões e interesses caros à sociedade civil e à comunidade escolar.

Organização do Trabalho
Pedagógico

A organização do trabalho pedagógico do CEF 410 Norte é baseada na

seguinte modalidade de ensino: 3º Ciclo de aprendizagem, dividido em Bloco I (que

compreende o 6º e o 7º ano no turno vespertino) e Bloco II (com estudantes de 8º e

9º ano no turno matutino), ANOS FINAIS. O quantitativo de estudantes em 2022 é

de 420 alunos de acordo com a seguinte distribuição: No turno matutino, são

atendidos 192 alunos do ensino regular e 01 aluno do Ensino Especial / Classe

Especial TGD. No turno vespertino, são atendidos 226 alunos do Ensino regular e 1

aluno do Ensino Especial / classe especial.

A Coordenação Pedagógica é realizada semanalmente a fim de alinhar o

trabalho da equipe. Seu planejamento e a realização são de responsabilidade dos

integrantes da direção, bem como dos coordenadores pedagógicos, com a

participação da equipe de professores.
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As Coordenadoras Pedagógicas participam da elaboração, da

implementação, do acompanhamento e da avaliação da Proposta Pedagógica da

escola, orientam e coordenam a participação docente nas fases de elaboração, de

execução, de implementação e de avaliação da Proposta Pedagógica, articulam

ações pedagógicas entre professores, equipes de direção e Diretoria Regional de

Ensino, assegurando o fluxo de informações; divulgam e incentivam a participação

dos professores em todas as ações pedagógicas promovidas pelo CEF 410 Norte,

pela Diretoria Regional de Ensino e pela Subsecretaria de Educação Pública;

estimulam, orientam e acompanham o trabalho docente na implementação do

Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal, por meio de

pesquisas, de estudos individuais e em equipe e de oficinas pedagógicas; divulgam,

estimulam e propiciam o uso de recursos tecnológicos, no âmbito da instituição

educacional, com as orientações metodológicas específicas; orientam os

professores recém-nomeados e recém-contratados quanto ao desenvolvimento da

Proposta Pedagógica; propõe reflexão avaliativa da equipe, objetivando

redimensionar as ações pedagógicas; elaboram, com a equipe, relatórios das

atividades desenvolvidas, propondo soluções alternativas para as disfunções

detectadas.

A Educação apresenta múltiplas possibilidades de ação dentro e fora do

espaço escolar. Assim, procuramos disponibilizar espaços com condições

adequadas de aprendizagem e oportunidades educacionais, sociais, culturais,

esportivas e de lazer. Sempre que possível, possibilita-se aos professores e seus

estudantes o usufruto dos espaços circunvizinhos à escola como gramados, áreas

verdes e praças. Também, utilizamos o pátio, sala de recursos, biblioteca. Como

não contamos com uma quadra de esporte exclusiva, trabalhamos em parceria com

a prefeitura comunitária da quadra no sentido de utilizar os espaços comuns que

possibilitem as práticas desportivas, nos horários adequados ao cotidiano escolar.

Com isso, esperamos reduzir a evasão, a reprovação escolar e aprimorar a

interação dos estudantes com necessidades especiais e, consequentemente,

promover a elevação dos índices de aprendizagem dos estudantes.

52



53

Realizamos contato direto com as famílias para a busca ativa por nossos

estudantes, bem como, mediação de conflitos escolares.

Incentivamos e promovemos a Cultura da Paz de forma contínua e

permanente. Para isto, organizamos o trabalho pedagógico em função das

potencialidades e necessidades dos estudantes com relação ao tema adotando as

seguintes estratégias: reagrupamentos, projeto interventivo, formulação de contrato

didático, utilização de atividades diversificadas, roda de conversa, brincadeiras e

jogos temáticos voltados para a cidadania.

Além de incentivarmos a participação dos estudantes nos projetos e demais

atividades escolares, os incentivamos também a participarem de olimpíadas

científicas como a Obmep. Tudo para criar nos alunos do CEF 410 Norte sentimento

de pertencimento e bem-estar. Assim espera-se evitar a evasão e

consequentemente obter êxito escolar.

Estratégias de valorização e formação continuada dos
profissionais da educação.

Aproximadamente 58,3 % do corpo docente do CEF 410 Norte são

especialistas, 25 % têm ensino superior e 16,7 % têm mestrado. Quanto ao

aperfeiçoamento dos nossos profissionais, a Figura 42 mostra que durante os

últimos três anos 75 % dos docentes participaram de cursos de especialização

(mínimo de 360 horas) ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre

metodologias de ensino-aprendizagem na sua área de atuação. Fizeram cursos de

formação continuada ofertados, em 2021, pela EAPE, 25% dos docentes

respondentes. Outros 25%, porém, não participaram de nenhum curso. Dados

coletados por meio do formulário ‘Diagnóstico da Realidade Escolar dos

Professores’ respondido pelo corpo docente em 2022.

Figura 42: Aperfeiçoamento dos docentes do CEF 410 Norte.
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Quanto à realidade do CEF 410 Norte no quesito pedagógico, destaca-se o

uso de temas transversais, avaliação multidisciplinar, adaptações curriculares por

meio do replanejamento, provas multidisciplinares, busca de parceria com outras

instituições, incentivo à participação em projetos e olimpíadas científicas, entre

outros. Alguns professores continuam utilizando as ferramentas aprendidas no

ambiente virtual, como jogos pedagógicos, podcasts, atividades interativas entre

outros recursos.

Metodologias de ensino adotadas

Nossos docentes utilizam ainda metodologias ativas, atividades lúdicas e

projetos interdisciplinares e/ou transdisciplinares para a construção do conhecimento

dos estudantes ao longo do ano letivo, como mostra a Figura 43.

Figura 43: Metodologias utilizadas pelos docentes do CEF 410 Norte.

Com relação às ações realizadas por nossos docentes a fim de atingir os

objetivos de aprendizagem não alcançados pelos estudantes, 36,4% orientam o

estudo individualizado e realizam trabalhos ou teste de recuperação. Outros 36,4%

dos docentes fazem um mapeamento dos objetivos de aprendizagem não

alcançados de todos os estudantes e realizam ações interventivas mais de uma vez

por bimestre. Elaboram uma ou duas vezes por ano uma ação interventiva para os

estudantes com baixo rendimento, 18,2% dos docentes. Os demais, elaboram uma

vez por bimestre uma ação interventiva para estes estudantes,como mostra a Figura

44.
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Figura 44: Ações dos docentes do CEF 410 Norte com a finalidade de atingir os
objetivos da aprendizagem.

De acordo com o planejamento realizado pelos docentes, a maioria realiza

projetos interventivos duas vezes ou mais por bimestre, cerca de 50% dos docentes

realiza reagrupamento intraclasse no mínimo uma vez ao bimestre como estratégias

para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem, como mostra a Figura

45.

Figura 45: Estratégias dos docentes do CEF 410 Norte para o fortalecimento do
processo de ensino-aprendizagem.

Com relação às estratégias didáticas aprendidas e utilizadas durante o ensino

remoto (2020 e 2021), a maioria dos docente pretende continuar utilizando

intervenções por meio de Google Meet, filmes e vídeos, formulários e estudos

dirigidos, entretanto, com menor frequência, como mostra a Figura 46.
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Figura 46: Frequência com que os docentes pretendem utilizar as estratégias
didáticas aprendidas durante o ensino remoto.

O planejamento é fundamental para repensar a organização escolar no que

diz respeito ao 3º Ciclo, que pode auxiliar na superação das perdas ocorridas com a

suspensão das aulas presenciais. Dialogar a respeito dos Ciclos com toda a

comunidade escolar é fundamental para que todos compreendam melhor a

organização pedagógica do CEF 410 Norte e para que todos se comprometam com

a construção e participação dos projetos e ações pedagógicas que favoreçam o

avanço das aprendizagens.

Educação Inclusiva

Em 2022, temos 55 (cinquenta e cinco) estudantes com necessidades

educacionais especiais (ANEE). Alguns são acompanhados pela Sala de Recursos

(de acordo com disponibilidade), pelas Classes Especiais (de acordo com a

estratégia de matrícula) e outros pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE). Em

nossa escola o processo de inclusão de todos se dá pelo cultivo do respeito e pelo

incentivo à interação em todos os ambientes, com o intuito de promover uma

aprendizagem cada vez melhor.

Também, para que a inclusão seja efetiva, são necessárias adequações

curriculares para estudantes com necessidades educacionais especiais. Partindo-se

do princípio de que a escola é um direito de todos, e em todas as suas dimensões –

acesso, permanência, qualidade social, em alguns casos faz-se necessária uma
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dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer pedagógico às necessidades

individuais de cada discente.

Proporcionar a adequação curricular aos alunos com Atendimento

Educacional Especializado (AEE) significa considerar o cotidiano da escola,

levando-se em conta as necessidades e capacidades dos seus estudantes, além de

ser uma possibilidade educacional para os profissionais em educação atuarem

frente às dificuldades de aprendizagem dos discentes e de fazer parte das

atribuições do professor, conforme legislações específicas. O CEF 410 Norte possui

uma Sala de Recursos que tem por objetivo dar suporte educacional aos estudantes

com necessidades educacionais especializadas e professores capacitados para

atendê-los. Também contamos com a ajuda dos Educadores Sociais Voluntários que

acompanham os estudantes ao longo das aulas, auxiliando-os em possíveis dúvidas

e atividades propostas pelos professores.

A política de inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais

especiais no CEF 410 Norte não consiste apenas na permanência física desses

alunos junto aos demais educandos, mas representa a ousadia de rever concepções

e paradigmas, bem como desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas

diferenças e atendendo suas necessidades.

Nosso objetivo é que a diversidade seja respeitada e valorizada entre os

alunos. Para isto, buscamos definir atividades e procedimentos de relações, que

envolvam alunos, funcionários, corpo docente e gestores, que possibilite espaços

inclusivos, de acessibilidade, para que todos possam fazer parte de um todo, isto é,

que as atividades nunca deixem de atender os alunos com necessidades especiais.

● Sala de Recursos

A escola disponibiliza de uma sala de recursos generalista que atende

estudantes com necessidades educacionais especiais (ANEE) para apoio

educacional, estendendo seu atendimento a alguns discentes que apresentam

dificuldades de aprendizagem nas áreas de ciências exatas e humanas. O

atendimento aos estudantes é feito ao longo da semana. Em horários agendados

previamente, os jovens em acompanhamento se deslocam da classe regular para a

57



58

Sala de Recurso e lá tem aulas com docentes especializados, das áreas de Exatas e

Humanas.

● Classe Especial

A escola conta com uma Classe Especial, que atende em dois turnos, duas

estudantes com maior comprometimento no processo de ensino aprendizagem. São

estudantes encaminhados conforme a estratégia de matrícula, para um atendimento

educacional especializado.

● Serviço de Orientação Educacional

O SOE funciona como um apoio ao trabalho pedagógico iniciado ainda em

sala de aula. Ao identificar questões que possam estar interferindo no

desenvolvimento do estudante, professores/professoras contactam a orientação

educacional e, assim, inicia-se um processo que visa reconhecer problemas e

buscar soluções para tais questões, por meio da mediação entre docentes e

famílias.

● Educadores Sociais Voluntários

Auxiliam os estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou

deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA) no exercício das atividades

diárias no que tange à alimentação, locomoção e higienização, bem como, auxiliam

e acompanham os estudantes, com supervisão dos professores, durante as

atividades pedagógicas com vistas à melhoria e ao avanço das aprendizagens

escolares. Ajudam nas atividades externas que envolvam a participação dos

estudantes.

Biblioteca escolar Machado de Assis

A a biblioteca escolar Machado de Assis funciona como um ponto de apoio

aos estudantes e professores do CEF 410 Norte. Nela os jovens podem fazer

empréstimo de exemplares, bem como utilizar o espaço para estudo, leitura e

realização de atividades extraclasse. Em função do espaço reduzido, o atendimento

aos estudantes é feito por meio de agendamento, de forma que os interessados
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devem procurar as bibliotecárias para reservar os horários que pretendem utilizar o

espaço e, assim, evitar a superlotação do ambiente.

Avaliação do Processo de Ensino e de
Aprendizagem

A proposta avaliativa desta Instituição de Ensino supera a visão estática e

classificatória do desempenho do aluno, resgatando a sua função diagnóstica,

formativa, participativa, processual, contínua, multidisciplinar, cumulativa,

abrangente e interdisciplinar, prevalecendo os aspectos qualitativos aos fatores

quantitativos. Seu caráter inclusivo possibilita ao aluno ser sujeito ativo de todo o

processo educativo, adquirindo confiança em si mesmo e sentindo-se estimulado a

avançar.

Conhecendo o aluno nos aspectos cognitivo, afetivo e psicossocial, o professor

possui ferramentas suficientes para avaliá-lo. O caráter processual e contínuo da

avaliação contribui com este conhecimento e com seu aperfeiçoamento.

No que se refere aos alunos ANEE’S e Transtornos Funcionais (TDAH,

Dislexia, TPAC, Discalculia, Disgrafia, TC, TOC, ON) a avaliação deverá contemplar

a adequação curricular proposta.

A recuperação para o aluno de baixo rendimento escolar acontece de forma

paralela e contínua ao processo de ensino e aprendizagem.

Os resultados bimestrais e finais de 6º, 7º, 8º e 9º ano são expressos por meio de

notas, que variam numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). A média final (MF) em

cada componente curricular é obtida por meio da média aritmética das notas dos

quatro bimestres letivos.

A promoção do aluno dá-se ao fim do ano letivo, sendo considerado aprovado o

aluno que obtiver rendimento satisfatório atingindo os objetivos propostos e com

média final igual ou superior a 5,0 (cinco). Destaca-se que, de acordo com a

diretrizes do 3º Ciclo, no 6º e 8º anos não há retenção dos estudantes. A
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recuperação dos objetivos não alcançados é feita de forma processual e contínua no

ano seguinte, dentro do mesmo bloco.

Avaliações de larga escala, de rede e institucional

O CEF 410 Norte realiza um trabalho voltado para desenvolver as habilidades

essenciais requeridas nas avaliações de larga escala como SAEB e Prova Brasil

através do uso do material didático Aprova Brasil pelos professores de Matemática e

Língua Portuguesa. Esta Unidade Escolar realiza ainda, anualmente, uma avaliação

multidisciplinar nos moldes destes certames. Os resultados obtidos nas avaliações

de larga escala, de rede e institucional são utilizados como indicadores das

fragilidades e potencialidades dos nossos estudantes e orientam o trabalho

pedagógico para o ano seguinte.

Dependência e recuperação processual

Acontece entre os blocos I e II (do 7º para o 8 º ano). Nesse caso, a

recuperação das aprendizagens nas disciplinas que o estudante não obteve

aprovação acontece de forma paralela. Ao longo do período em que o discente

cursa o bloco II, as aprendizagens não desenvolvidas suficientemente no bloco

anterior vão sendo trabalhadas por meio de trabalhos e atividades que privilegiam o

alcance dos objetivos fragilizados e a avaliação formativa do estudante.

Avaliação Formativa

É fundamental pois considera as diferentes formas de aprender do estudante,

assim como uma gama mais ampla e menos conteudista de aprendizagens.

Também, coloca o discente como ator principal no processo de

ensino-aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de uma consciência

autoavaliativa no que diz respeito aos progressos alcançados e às fragilidades a

superar.

A avaliação dos ANEEs atendidos em Classe Especial se dá por meio do alcance

ou não dos objetivos propostos, podendo esses serem Alcançados, Não Alcançados

ou Parcialmente Alcançados.
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Reuniões entre Professores e Responsáveis

Acontecem, via de regra, bimestralmente. Momento dedicado à avaliação de

desempenho dos estudantes por parte da família e educadores, principalmente.

Também, nesse momento deve-se analisar, debater, reavaliar e planejar estratégias

a partir dos resultados obtidos por cada estudante a fim de recuperar fragilidades,

objetivando o sucesso escolar e o desenvolvimento integral do estudante.

As famílias também são convidadas a participar das atividades escolares em

diversos momentos. As famílias recebem ainda convocações extraordinárias para

apresentação de demandas e questões da comunidade como um todo.

Conselho de Classe

Acontece ao fim de cada bimestre e objetiva conhecer sistematicamente cada

estudante e consequentemente cada turma. São discutidos indicadores críticos de

desempenho geral do discente na escola relacionados à aprendizagem,

participação, comportamento e responsabilidade. Após as devidas ponderações são

sugeridas intervenções, encaminhamentos, atendimentos especiais, reunião com os

pais, de acordo com as necessidades apresentadas pelo aluno.

Plano de Ação para a Implementação do PPP

Dimensão Pedagógica

OBJETI
VOS

Promover a
redução de

fragilidades de
aprendizagens dos
estudantes no que

diz respeito,
principalmente, a

Língua Portuguesa
e Matemática.

Incentivar abordagens

que privilegiam os eixos

transversais a partir do

planejamento curricular

individual dos

professores.

Tornar frequente os

debates relativos a

questões do Projeto

Político Pedagógico.
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AÇÕES

Projetos

interventivos que

foquem no

desenvolvimento

dos letramentos e

na recuperação de

conteúdos.

Fortalecimento dos

espaços de coordenação

como espaços de

estudos coletivos e

produção de material e

metodologias.

Dinamizar a coleta

de dados por meio

de suportes

eletrônicos e web.

Usar os dados no

embasamento de

novas propostas.

METAS

Melhorar em 50 %

as habilidades de

leitura, escrita,

interpretação

textual e

operações

básicas.

Abordar bimestralmente

uma temática de grande

interesse social,

contextualizando e

incentivando o

pensamento crítico dos

estudantes.

Ampliar em 20% a

participação da

comunidade escolar

na construção do

projeto.

INDICAD
ORES

Notas, quantidade
de atividades

devolvidas pelos
estudantes.

Melhoria na qualidade
de exposição do
pensamento crítico
durante as aulas.

Melhoria na qualidade
dos textos produzidos
pelo estudante.

Quantidade de
colaboradores na

construção do PPP.

RESPONS
ÁVEIS

Professores,

Coordenação e

Equipe gestora.

Coordenação

Equipe gestora.

Coordenação

Equipe gestora.

PRAZOS Até final do ano
letivo de 2022.

Até final do ano letivo de
2022

Até o final do 2º
bimestre.

RECURS
OS

Prova Diagnóstica;
Avaliações
baseadas nos
objetivos de
aprendizagem;
Reagrupamento.

Projeto CEF 410 Legal,
prova multidisciplinar.

Reuniões entre os

responsáveis pela

construção do PPP,

coleta de sugestões
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através de formulário

da Google.

Resultados educacionais

OBJETIVOS Melhorar o desempenho do CEF 410 Norte no

IDEB

AÇÕES
Projetos interventivos de recuperação de

aprendizagens defasadas.

METAS Voltar ao resultado do ano de 2015.

INDICADORES Resultados IDEB

RESPONSÁVEIS Coordenação e equipe gestora

PRAZOS Até 2023

RECURSOS Material Aprova Brasil, Simulados,
Reagrupamento.

Dimensão Participativa

Objetivo Meta Ações
Respons

áveis
Cronogr

ama
Avaliação

Fortalecer a

gestão

democrática

Ampliar em

20% a

participação

de

estudantes,

professores e

familiares na

Ampliação

do número

de reuniões,

questionário

s e

enquetes.

Equipe

Gestora

1º, 2º, 3º

e 4º

bimestre.

Por meio de

questionários,

reuniões e

observações.
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gestão

escolar;

Dimensão de Pessoas

Objetivo Meta Ações
Responsá

vel
Cronogram

a
Avaliação

Ampliar as

formas de

comunicaçã

o entre a

escola e a

comunidade

escolar.

Melhorar

em 10% o

trânsito de

informações

, tornando a

comunidade

mais

engajada

no cotidiano

escolar.

Uso de

redes

sociais.

Linha de

transmissão

no

Whatsapp.

Equipe

Gestora

1º, 2º, 3º e

4º bimestre.

Questionário

s a serem

respondidos

por

estudantes,

familiares e

professores.

Dimensão Financeira e Administrativa

Objetivo Meta Ações
Responsá

vel
Cronogra

ma
Avaliação

Ampliar a

participação da

comunidade

nas decisões

administrativas

e financeiras.

Aumentar em

20% a

participação de

representantes

de todos os

segmentos

Programar

reuniões,

interação

via

whatsapp.

Equipe

Gestora

1º, 2º, 3º e

4º

bimestre.

Questionári

os a serem

respondidos

por

estudantes,

familiares e
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professores

.

Ampliar acervo

de

equipamentos

eletrônicos

(áudio-visual)

Ampliar em

50% a

aquisição de

um bom

sistema de

som,

computadores

e notebooks.

Tentar

conseguir

verbas de

emendas

parlamentar

es, utilizar

verba de

projetos,

construir

parcerias,

conseguir

doações.

Equipe

Gestora

3º e 4º

bimestre.

Comparar a

quantidade

de recurso

ao final de

2021 e final

de 2022.

Planos de Ação Específicos

Os planos de ação do CEF 410 Norte buscam propiciar uma ação com mais

foco e eficiência, melhorando os resultados de todo o trabalho ao longo do ano

letivo. Desta forma, pretende-se que todas as pessoas envolvidas no cotidiano desta

Unidade Escolar possam acompanhar e trabalhar juntas rumo aos objetivos

traçados.
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Plano de Ação da Coordenação Pedagógica

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVI
DAS  NAS
AÇÕES

PÚBLICO CRONOGRA
MA

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Propor
estratégias
pedagógicas
para garantir a
execução do 3º
Ciclo de
Aprendizagens

Prova
Diagnóstica.

Avaliações
Multidisciplin
ares
baseada nos
objetivos de
aprendizage
m.

Não. Estudantes 1º, 2º, 3º
e 4º
bimestres
.

Comparar o
desempenho
dos
estudantes de
um bimestre
para o outro a
fim de
identificar a
recuperação
das
aprendizagens

Garantir o
cumprimento do dia
letivo mesmo na
ausência de
professores
(vacância, LTS,
abonos).

Aplicação de
banco de
atividades.

Elaboração de
atividades
quando
urgente.

Sim,
estagiários
de
Instituições
de Ensino
Superior.

Estudantes 1º, 2º, 3º
e 4º
bimestres
.

Acompanhar o
desempenho
dos estudantes
nas avaliações a
fim de verificar
se as
intervenções
estão sendo
significativas.

Organizar os dias
letivos temáticos do
calendário escolar,
bem como, bem
como, os projetos
transversais.

Planejar
horário
especial;
Convite a
palestrantes
e/ou ONG’s;

Sim,
membros
de
Instituições
de Ensino
Superior
e/ou
Empresas
Públicas.

Estudantes,
professores,
pais/respons
áveis.

Baseado no
calendário
anual da
Secretaria
de
Educação e
no
calendário
interno (Ex:
2º Bimestre
- Projeto
CEF Legal).

Pesquisa de
opinião.
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Plano de Ação do Conselho Escolar

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVID
AS  NAS
AÇÕES

PÚBLICO CRONOGRA
MA

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Garantir a
participação
efetiva e
democrática da
comunidade
escolar na
elaboração do
Projeto Político
Pedagógico - PPP.

Acompa-
nhar a
construção
do PPP.

Não Responsávei
s,
estudantes e
professores.

1º
semestre

Pesquisas
internas.

Analisar, modificar e
aprovar o Plano
Administrativo Anual
elaborado pela
equipe gestora da
unidade escolar
sobre a
programação e a
aplicação dos
recursos
necessários à sua
manutenção e à sua
conservação;

Participar de
reuniões e
debates com
a equipe
gestora.

Não Membros do
Conselho
Escolar.

1º
semestre

Acompanhamen
to da aplicação
dos recursos.

Analisar e avaliar
projetos elaborados
ou em execução.

Participação
na elaboração
dos projetos.

Não Toda a
comunidade
escolar.

1º, 2º, 3º e
4º
bimestres

Pesquisa de
opinião.
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Plano de Ação dos Servidores Readaptados

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVID
AS  NAS
AÇÕES

PÚBLICO CRONOGRA
MA

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Colaborar com a
dimensão
pedagógica da
escola.

Apoio à
coordenação
pedagógica.

Não Professores
e
estudantes.

1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Avaliações
internas e
externas.

Colaborar com a
dimensão
administrativa da
escola.

Apoio ao setor
administrativo.

Não Professores,
servidores e
estudantes.

1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Pesquisas
internas de
opinião.

Organizar o
cotidiano da
biblioteca
Machado de Assis.

Organizar o
empréstimo de
livros.
Organizar as
visitas à
biblioteca.

Não Professores
e
estudantes.

1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Pesquisas
internas de
opinião.
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Plano de Ação da Biblioteca Escolar

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVI
DAS  NAS
AÇÕES

PÚBLICO CRONOGRA
MA

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Desenvolver

atividades de

incentivo à prática

da leitura;

Preparação da
biblioteca para
recepcionar os
alunos;
Adquirir livros
novos de
acordo com
indicação de
professores e
alunos;

Não Professores,
estudantes.

1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Avaliações
internas com
foco na
habilidade de
leitura e escrita.

Sensibilizar a

comunidade

escolar para o

uso da

biblioteca como

espaço de

trabalho, de

leitura e de

atividades

culturais afins;

Campanha de
conscientização,
conservação e
cuidado com o
livro didático;
Orientar quanto
aos
procedimentos
de utilização
dos recursos em
atividades de
leitura,
empréstimo e
de pesquisas
escolares.

Não Professores,
estudantes e
responsáveis

1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Comparação
entre o estado
físico do acervo
no início e no
final do ano.

Estimular os

usuários à

interiorizarem

as normas de

conduta

adequadas à

situações de

leitura e de

trabalho no

espaço da

biblioteca.

Visitas guiadas;
Confeccionar
cartazes
ilustrativos com
frases de
incentivo à
leitura;
Distribuir
marcadores de
páginas para
estimular o bom
uso e
conservação
dos livros de
literatura;

Não Estudantes 1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Indicadores
sobre a
mudança de
comportamento
dos usuários
dentro deste
espaço.
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Plano da Ação Sala de Recursos

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVI
DAS  NAS
AÇÕES

PÚBLICO CRONOGRA
MA

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Realizar
observação do
ANEE no que
consiste em
comportamento e
desempenho do
aluno nas
habilidades
esperadas para
série/idade.

Avaliação
diagnóstica
para investigar
o nível de
desenvolvimen
to de cada
aluno.

Especialis
tas.

ANEEs. 1º bimestre Avaliações orais
e escritas.

Organizar e, se
necessário,
adaptar o
conteúdo geral
da turma/série,
juntamente com o
professor regente
de cada
disciplina, a fim
de tornar
compatível em
quantidade e
aprofundamento
o nível de
desenvolvimento
de cada aluno.

Dar suporte à
elaboração de
material didático
de acordo com
a necessidade
de cada aluno.

Não Professores. 1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Pesquisa de
opinião com
professores.

Estimular a
participação dos
estudantes ANEEs
em atividades de
classe e
extraclasse.

Acompanhar a
participação dos
ANEEs nas
atividades
pedagógicas,
nos projetos da
escola e a
interação com
os demais
estudantes
durante os
intervalos.

Educador
Social
Voluntário.

ANEEs. 1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Questionário
Avaliativo para
professores e
pais sobre o
desenvolvimento
destes
estudantes.
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Plano da Ação da Orientação Educacional

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVI
DAS  NAS
AÇÕES

PÚBLICO CRONOGRA
MA

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Apresentar a
importância das
ações de
orientação
educacional junto
a equipe
pedagógica e
junto a
comunidade
escolar.

Apresentação
do SOE e os
alunos de TFE
(Transtorno
Funcional
Específico)
como
proposta de
ação no
contexto de
atividades
Pedagógicas.

Não Direção,
supervisão e
professores.

1º Bimestre
Acompanhamen
to por meio das
coordenações
coletivas.

Desenvolver
estratégias que
favoreçam a
permanência do
estudante na
unidade escolar

Agendamento
de entrevistas
com os
responsáveis
dos alunos de
TFE + AH

Não Estudantes 1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Indicadores da
frequência
escolar dos
estudantes.

Realizar ações
de acolhimento,
aprendizagem e
desenvolvimento
socioemocional;
autonomia nos
estudos;
enfrentamento às
violações de
direito; educação
em e para os
direitos humanos;
e educação para
a diversidade.

Acolher os
estudantes
indicados pelos
professores ou
durante as
reuniões de
pais;
Fazer os
devidos
encaminhament
os para
consultas, e
relatórios
quando
necessário.

Profissionai
s de saúde,
segurança
pública,
conselho
tutelar.

Estudantes 1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Questionário
que apresenta o
grau de
satisfação dos
estudantes com
a atuação da
Orientação
Educacional

Propiciar espaços
de fala e reflexão
para a
comunidade.

Oferecer escuta
às famílias,
estudantes e
professores,
quando
necessário.

Não Pais/respons
áveis,
estudantes e
professores.

1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Coleta de
opinião.
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Articular ações
com
representantes
de turma para
acompanhament
o da frequência
escolar.

Ficha de
acompanhamen
to.

Não Estudantes 1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Coleta de
opinião.
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Plano de Ação para a Permanência e Êxito Escolar dos
Estudantes.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVI
DAS  NAS
AÇÕES

PÚBLICO CRONOGRA
MA

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Fomentar a
cultura de paz no
ambiente escolar.

Ações de
conscientizaçã
o como
palestras,
rodas de
conversa,
projetos
interventivos.

Universid
ade de
Brasília;
Oral
Robert
University.

Estudantes,
professores e
funcionários.

1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Indicadores de
violência no
ambiente
escolar;
Pesquisa de
opinião.

Incentivar a
participação e
bom
desempenho dos
estudantes em
Olimpíadas
Científicas e
Avaliações
Externas.

Aulas
preparatórias,
simulados.

Não Estudantes 1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Desempenho
dos estudantes
em olimpíadas
como OBMEP;
Índice IDEB.

Ampliar o contato
entre família e
escola

Ampliar os
mecanismos de
participação dos
familiares na
rotina escolar do
CEF 410 Norte;
Fortalecer os
meios de
comunicação.

Família 1º, 2º, 3º e
4º
bimestres.

Pesquisas de
opinião;
Quantidade de
presentes nas
reuniões
escolares.
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Plano de Ação para a Recomposição das Aprendizagens.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVI
DAS  NAS
AÇÕES

PÚBLICO CRONOGRA
MA

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Identificar as
fragilidades nas
aprendizagens
dos estudantes.

Avaliações
Diagnósticas;

Secretaria
de
Educação
do Distrito
Federal

Estudantes 1º Bimestre Pesquisa de
opinião.

Ensinar os
conteúdos
identificados como
pouco assimilados.

Aulas de
revisão, projetos
interventivos.

Não Estudantes 2º Bimestre

Incentivar o
protagonismo
estudantil na
recomposição das
aprendizagens.

Reagrupamento
interclasse;
Pesquisas;
Trabalhos em
grupo.

Canais
educativos
de
professores
internos e
externos.

Estudantes 2º e 3º
Bimestre

Desempenho
dos estudantes
nas avaliações
formativas.
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Plano de Ação para a Cultura da Paz.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVI
DAS  NAS
AÇÕES

PÚBLICO CRONOGRA
MA

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

Levantar
indicadores de
violência no
ambiente escolar.

Diagnóstico da
Realidade
Escolar dos
Estudantes;
Registro
interno de
brigas,
agressões
verbais e
bullying.

Secretaria
de
Educação
do Distrito
Federal.

Estudantes 1º e 2º
Bimestres

Pesquisa de
opinião.

Conscientizar os
estudantes sobre
as formas de
violência no
ambiente escolar.

Projeto
Interventivo
CEF 410 Legal;
Palestras;
Rodas de
conversa; Prova
Multidisciplinar
abordando a
Cultura da Paz.

Universidad
e de
Brasília;
Oral
Roberts
University.

Estudantes,
professores e
funcionários.

1º e 2º
Bimestres

Desempenho
dos estudantes
ao responder as
questões da
prova
multidisciplinar.

Fomentar ações
voltadas para a
amizade, respeito
e coletividade.

Gincana; Idas
ao cinema;
Festa Junina;
Piqueniques.

Estudantes 3º e 4º
Bimestres

Indicadores de
violência
coletados
através de
pesquisa de
opinião e
registros
internos.
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Projetos Específicos da Unidade
Escolar

O CEF 410 Norte entende que os saberes escolares necessitam ser

integrados aos saberes sociais para que os conteúdos tenham sentido na vida

prática dos estudantes. Entende também que o trabalho educativo desenvolvido

por meio de projetos pedagógicos instiga questionamentos e reflexões

auxiliando os estudantes a resolver os problemas que surgem na vida cotidiana.

Por isso, durante o ano de 2022 esta Unidade Escolar realizará projetos

pedagógicos com intuito de construir a subjetividade dos estudantes, bem como,

um currículo com disciplinas interligadas, em que os conteúdos se relacionam

entre si e com a vida cotidiana. Acreditamos que isto permitirá aos estudantes

uma compreensão crítica da realidade em sua totalidade.

Projeto CEF 410 Legal

O Projeto ‘CEF 410 Legal’, idealizado e iniciado em 2022, tem como objetivo

refletir com estudantes sobre as principais violências e violações de direitos que

acontecem no cotidiano escolar como bullying, cyberbullying, agressões verbais e

físicas. Reúne estratégias para a transformação dos valores de violência para

valores de uma Cultura de Paz e Não-Violência através do diálogo e da cooperação

entre os estudantes; no fortalecimento do compromisso com a solução pacífica dos

conflitos; fomento à igualdade de direitos, oportunizar a liberdade de expressão dos

estudantes; na adesão aos princípios de liberdade, justiça, protagonismo,

democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade cultural,

diálogo e entendimento.

Tem-se realizado leitura de textos, rodas de conversa, confecção de cartazes,

palestras além de momentos de reflexão e descontração entre os estudantes.

Incentiva-se o protagonismo e a amizade através da elaboração de um ‘Grito de

Paz’ em cada uma das turmas, bem como, brincadeira ‘Soletrando’ utilizando

palavras presentes nos textos que são lidos.

Parcerias com outras instituições estão sendo realizadas, como:
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● Universidade de Brasília- UnB

Palestra: ‘Qual a coisa certa a fazer?’. Palestrante: Frank Need Santa Cruz de

Oliveira, autor da cartilha EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NA INTERNET - Protegendo

as crianças, adolescentes e família, que trata o tema a partir de um prisma jurídico.

● Oral Roberts University

Localizada no estado de Oklahoma nos Estados Unidos, esta universidade

manda todos os anos para o Brasil alguns de seus estudantes a fim de fazerem um

intercâmbio cultural, bem como, desenvolverem um trabalho voltado para

conscientização sobre os prejuízos do bullying e valorização da pessoa humana. O

encontro entre os estudantes do CEF 410 Norte e os estudantes americanos foi

marcado pela alegria, músicas e diálogo e tornou-se marcante para os nossos

alunos.

Em 2022, a Prova Multidisciplinar do segundo bimestre terá como tema

transversal o Projeto CEF 410 Legal abordando textos sobre os assuntos tratados

pelo projeto.

Desta forma, espera-se reduzir ainda mais os índices de violência desta

Unidade Escolar, bem como, ampliar o sentimento de pertença dos nossos

estudantes com relação à escola.

Programa ‘Eleitor do Futuro’

Em 2022, o CEF 410 Norte aderiu ao Programa “Eleitor do Futuro”,

desenvolvido, desde 2004, em Escolas Públicas e Particulares do Distrito Federal,

despertando, nos alunos participantes, reflexões acerca dos seus direitos em um

contexto social e interdisciplinar. Existe um Termo de Cooperação Mútua oficializado

entre o TRE-DF e a Secretaria de Educação do DF.

O grande desafio do Programa consiste em fazer a inclusão social e política

dos jovens que estejam frequentando a rede escolar de ensino, do 6.º ao 9.º ano, de

forma que eles tenham uma participação política consciente, livre e democrática.
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Assim, por meio de palestras, distribuição de livretos educativos, debates

acerca de temas de políticas públicas e da formação de partidos políticos pelos

estudantes, são discutidas proposições de grande alarido social, tais como: Drogas

e Sexo na Adolescência, Exploração Sexual Infantil, Violência Doméstica, o Trabalho

Infantil e a importância do Esporte como fator de Inclusão Social. Ressalta-se que o

desenvolvimento do Programa, no tocante principalmente à campanha eleitoral e ao

voto, guarda grande semelhança com o pleito oficial.

Dessa forma, os alunos organizam-se em grupos, defendem suas propostas,

recebem treinamento de mesários, título fictício de “Eleitor do Futuro” e, em dia

previamente determinado, ocorre a eleição parametrizada com o uso da urna

eletrônica.

Após a divulgação do resultado, os partidos vencedores são convidados à

cerimônia de diplomação, no TRE-DF, cuja outorga cabe ao Presidente do TRE-DF.

Na vigência do Programa Eleitor do Futuro, anualmente, é realizado um

Concurso de Redação, cujos parâmetros são estabelecidos pela Diretoria da Escola

Judiciária Eleitoral.

Depois de escolhidos os finalistas em cada escola, uma Comissão, composta

pelo Diretor, pelo Vice-Diretor da Escola e um representante do TRE-DF avaliarão os

trabalhos, observados os critérios definidos em Edital. São premiados os três

melhores trabalhos do 6.º, 7.º, 8.º e 9.º ano.

Ao todo, o Programa já atingiu mais de 150 mil alunos das redes pública e

particular de ensino do DF [8].

Projeto ‘Brincando com a eletrônica e a computação na casa
de bonecas’

O projeto, que teve início em maio de 2021, é uma parceria do CEF 410 Norte

com a Universidade de Brasília, coordenado pelo Professor Doutor Guillermo

Alvarez Bestard, faz parte de um edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
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Comunicações (MCTIC), e está sendo financiado pela Fundação de Apoio à

Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).

Tem como objetivo estimular o interesse das estudantes do CEF 410 Norte

nas pesquisas científicas e nas engenharias; desenvolver habilidades manuais e

conhecimentos científico-técnicos básicos nas áreas de eletrônica, software e

mecatrônica a fim de estimular a vocação das meninas nessas áreas e exibir as

potencialidades das mulheres nas engenharias e seu vínculo com a vida

sustentável.

Durante o projeto, a estudante conhece as regras do uso das ferramentas e

instrumentos disponíveis; aprende a definir os requerimentos para o desenho da

casa e do sistema de monitoramento e controle; desenha a estrutura mecânica da

casa de bonecas desenvolvendo as habilidades de desenho espacial; constrói a

estrutura da casa desenhada por ela mesma (Figura 47b).

Figura 47a: Kit recebido pelas
estudantes.

Figura 47b: Estrutura mecânica da
casa de boneca
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Figura 47c: Projeto de iluminação.

Figura 47d: Casa inteligente

Neste processo, são utilizados materiais de baixo ou zero custo, como caixas

de papelão, cola de farinha caseira, cola de silicone, acetato, papel, papelão,

garrafas de refrigerante, folhas de revistas coloridas, tintas, etc. A escola

disponibiliza um kit com alguns destes materiais para que cada estudante faça na

sua casa (Figura 47a). Posteriormente o estudante aprenderá a fazer o desenho da

eletrônica para a iluminação com LEDs do interior e do exterior da casa de bonecas

(Figura 47c), bem como, para a conexão dos sensores de temperatura e umidade e

da placa para o monitoramento e controle remoto (Figura 47d).

Os participantes do projeto desenvolvem conhecimentos básicos sobre

componentes eletrônicos (pilhas, cabos, resistores, LEDs, conectores, interruptores,

entre outros) e suas ligações. LEDs de luz branca e colorida fornece iluminação

dentro e fora da casa, permitindo o desenho de ambientes. LEDs RGB permitem

combinar as cores analisando a física envolvida nessa mistura. Para isso, são

utilizados softwares de simulação de circuitos eletrônicos e de fenómenos ópticos

disponíveis na internet.

Dessa forma, os estudantes aprendem a planejar e desenvolver o programa

de monitoramento e controle sobre uma placa eletrônica que pode ser programada

pela Internet. A programação gráfica será usada para desenvolver o seu

pensamento lógico, sem precisar de conhecimentos avançados de programação.
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Então, a placa de controle comandará as luzes da casa, substituindo os

interruptores e permitindo mudar o nível da iluminação e o som à vontade. Os

sensores de temperatura e umidade serão ligados na placa com antecedência,

permitindo que o estudante os utilize na programação sem grandes complexidades,

como mostra a Figura 48.

Figura 48: Diagrama em blocos do sistema de desenvolvimento,
monitoramento e controle da casa de bonecas.

São ofertadas aproximadamente 20 vagas por ano para os alunos dos 6º e 7º

anos. As meninas têm preferência na seleção, porém são aceitos meninos, caso

existam vagas disponíveis. Em 2022, a previsão é que o projeto seja desenvolvido

ao longo do segundo semestre.
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Projeto ‘Meninas.comp’

O projeto Meninas.comp, parceria do CEF 410 Norte com a Universidade de

Brasília e o CEM Paulo Freire é mais um projeto que fomenta a inclusão de meninas

de escolas públicas do Distrito Federal por meio de iniciativas que estimulam esse

público a ingressar em cursos ocupados majoritariamente por homens. O projeto foi

idealizado por professoras do Departamento de Ciência da Computação da

Universidade de Brasília em 2010.

Os estudantes aprendem conceitos de eletricidade, de eletrônica básica,

Arduino e lógica de programação para finalmente entender robótica. Em equipe,

planejam os desafios de robótica, desenvolvem as estratégias para fazer um robô e

implementar as estratégias. Na última etapa, apresentam os resultados obtidos para

a comunidade escolar e em feiras científicas, como mostra a Figura 49.

Figura 49: Metodologia da Atividade Desafios Computacionais.

Mesmo sem conhecimento prévio de técnicas de programação, mas com o

direcionamento dado pelas professoras responsáveis, as meninas tem a

oportunidade de experimentar atividades que sejam inerentes à atuação profissional.

Devido a carência de computadores apropriados, ainda não foi possível iniciar

o projeto em 2022. Espera-se que as aulas sejam retomadas ao longo do segundo

semestre com estudantes de 8º e 9º anos. Veja Figura 50.
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Figura 50: Aula do Meninas.Comp no laboratório de informática do CEF
410 Norte.

Projeto CLIC 410 Norte

Diariamente sofremos influência da língua inglesa por meio de músicas,

programas televisivos, aplicativos de aparelhos celulares, computadores entre outras

mídias. Toda esta globalização leva-nos a superar barreiras e fronteiras,

colocando-nos sob a influência da cultura inglesa. Percebeu-se que alguns

estudantes do CEF 410 Norte não possuem acesso a cursos como CIL nem uma

base mínima de conhecimento para que o processo de evolução de aprendizagem

aconteça, ficando estacionados em nível insatisfatório de compreensão e utilização

da língua em estudo. Desta forma, este projeto tem o objetivo principal de tratar e

fortalecer a base necessária de compreensão da língua inglesa aos alunos do CEF

410 Norte, buscando construir com eles uma base sólida que sustente e apoie o

avanço dos estudos e da aprendizagem.

Em 2022, o projeto está sendo desenvolvido na Disciplina Projeto Disciplinar 1

(PD1) com foco na conversação.
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Acompanhamento e Avaliação
do PPP

O acompanhamento, assim como a avaliação, dos processos e ações

relacionadas à execução e implementação do projeto político pedagógico será feito

ao longo do ano. Inicialmente, será disponibilizada a versão preliminar para que a

equipe de professores possa fazer sugestões. Por meio de reuniões bimestrais com

a participação de todos os membros da comunidade (estudantes, familiares e

professores), avaliações institucionais pretende-se acompanhá-lo  e avaliá-lo.
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