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1 APRESENTAÇÃO 
 

Os novos desafios da educação nos colocam diantes da necessidade urgente 

e emergente de uma revisão das nossas propostas pedagógicas em consequência 

das mudanças de instrumentos de ação e intervenção pedagógica sugeridas pela 

Secretaria de Educação que apontam, também, para a necessidade de novas 

estratégias de busca por práticas voltadas à consolidação da emancipação do 

educando, dos princípios democráticos e dos direitos à inclusão social, em todas as 

suas variantes, e tecnológicas. 

As mudanças ocorridas na sociedade nas últimas décadas trazem consigo a 

necessidade de construção/reconstrução de novas propostas pedagógicas, sobretudo 

neste momento em que o mundo assiste e propõe soluções aos desdobramentos 

provenientes da Pandemia de COVID-19. Isso significa que, haverá não apenas a 

necessidade de reinventar as relações profissionais como também a revisão da 

organização do trabalho pedagógico, apresentando novos objetivos de aprendizagens 

e novas metodologias de ensino. Neste sentido, a proposta que ora apresentamos foi 

construída coletivamente com a participação dos pais e estudantes por meio da 

aplicação de questionários, discussão em reuniões realizadas no início deste ano, nas 

coordenações coletivas onde ocorreram leituras, estudos e debates sobre os 

pressupostos teóricos, Currículo em Movimento e Diretrizes de Avaliação. 

Os dados aqui apresentados são frutos de pesquisas realizadas nas Avaliações 

Institucionais aplicadas nos anos anteriores, nos indicadores de resultados (IDEB, 

ENEM) e levantamentos de dados junto à secretaria da escola. 

Neste contexto, esta proposta visa possibilitar aos atores que aqui atuam a 

oportunizar possibilidades e experiências pedagógicas que priorizem a busca 

constante por qualidade e a equidade da oferta em um ambiente de educação aberto 

a novas experiências, novas ideias e para o conviver em um ambiente de respeito 

mútuo. 
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1.1 Identificação da Unidade Escolar 
 
Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia 

Endereço: QN 411 Área Especial 01 – Samambaia, Brasília – DF 

CEP: 72.321-540 

INEP: 53009002 

Telefone: (61) 3901-7749 

Localização/Zona: Urbana 

E-mail: cef411.samambaia@edu.se.df.gov.br 

 

1.2 Equipe Gestora 
 
Diretor: Marcílio Lacerda Almeida – Matrícula: 201.772-5 

Vice–Diretora: Alessandra Martins Rosa – Matrícula: 35.790-1 

Chefe de Secretaria: André Ricardo de Oliveira - Matrícula: 28.917-5 

Supervisor (diurno): Mônica Isabel de Oliveira Ferreira - Matrícula: 300.267-5 

Supervisor (diurno): Jesiel Dias Vasconcelos- Matrícula: 223.948-5 

Supervisor (noturno): Maria de Deus Sales – Matrícula: 208.800-2 

 

1.3 Coordenação Pedagógica 
 

1.3.1 Coordenadores diurno: 

Bruno Benoliel Rocha – Matrícula 202.773-9 

Luzelline Cardoso de Carvalho – Matrícula: 211.196-9 

Patrícia Cartaxo Pierri Bouchardet – Matrícula: 234.078-X 

Sheylli Christine Rodor de Araújo Gonçalves – Matrícula: 234.141-7 

 

1.3.2 Coordenadores noturno: 

Alan Martins Rocha – Matrícula: 207.804-X 

Patrícia Valbéria Cardoso de Amorim – Matrícula: 177.657-6 

 

mailto:cef411.samambaia@edu.se.df.gov.br
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2 HISTORICIDADE 
 

Construído pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital – Novacap, o 

Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia, ocupa uma área de 10 mil m² que 

foi entregue à sua comunidade escolar em outubro de 1992, na gestão da Secretária 

de Educação do Distrito Federal, Stella dos Cherubins Guimarães e do Secretário de 

Obras, José Roberto Arruda, durante o governo de Joaquim Domingos Roriz. 

Antes da inauguração do prédio atual, esta comunidade escolar era atendida 

em um “galpão” localizado na QN 603, sem condições adequadas para o trabalho, 

situação que gerava, por consequência, sérios prejuízos e inúmeras deficiências no 

processo ensino-aprendizagem aos estudantes atendidos naquela ocasião. Por isso, 

a inauguração dessa escola foi motivo de alegria e satisfação a todos, à época e ainda 

hoje mantém essa marca. 

Ao iniciar suas atividades nas novas instalações, a escola atendia regularmente 

nos turnos matutino, vespertino e noturno. No entanto, em função da carência de 

outras instituições de ensino na região, abrigava também estudantes no período 

intermediário (entre o matutino e o vespertino), fato que ficou popularmente conhecido 

como “turno da fome”, durante um período em que as quadras residenciais próximas 

à escola careciam de infraestrutura urbana. No ano em que comemoramos o seu 30° 

ano de funcionamento, a escola tem o privilégio de ainda contar em seu quadro 

docente com o professor Mário Alves (Geografia) que atua em regência de classe 

desde a sua inauguração. 

Atendemos atualmente 1.118 (Hum mil, cento e dezoito) estudantes do Ensino 

Fundamental Anos Finais e 298 (Trezentos e oitenta e seis), EJA - Educação de 

Jovens e Adultos – 3º Segmento. 

A escola possui considerável estrutura física, além de equipamentos e 

instalações necessárias ao seu correto e adequado funcionamento, visto que atende 

estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e 

Adultos. 

As tabelas 1 e 2 ilustram respectivamente a estrutura física, os equipamentos 

e instalações dessa unidade escolar. 
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2.1 Tabela 1 
Instalações Físicas Quantidade 

Banheiro para auxiliares e terceirizados 02 

Banheiros masculino e feminino, para estudantes, com 6 boxes 

cada, sendo 1 destinado a portadores de necessidades 

especiais – NEE 

02 

Banheiros masculino e feminino, para professores, com dois 

boxes cada, sem adaptação para portadores de necessidades 

especiais. 

02 

Biblioteca 01 

Depósito de material de Educação Física 01 

Depósito de material de limpeza e material escolar 01 

Depósito de merenda escolar 01 

Pátio coberto recreativo com palco e bebedouros fixos 01 

Praça com coretos cobertos, mesas e bancos fixos para jogos 01 

Praça destinada à recreação e sociabilização de estudantes 01 

Quadra poliesportiva coberta 01 

Refeitório Não possui 

Sala de Assistência Administrativa 01 

Sala de auxiliares de conservação e limpeza 01 

Sala de Supervisão Pedagógica 01 

Sala de Coordenação Pedagógica 01 

Sala de Direção 01 

Sala de Mecanografia 01 

Sala de Professores 01 

Sala de Serviço de Orientação Educacional – SOE 01 

Sala de vídeo e multiuso 01 

Sala de informática 01 

Salas de aula 18 

Secretaria 01 

 

 



     
11 CEF 411 de Samambaia 

2.2 Tabela 2 

Equipamentos e Recursos Materiais Quantidade 

Bebedouros 04 

Coifa 01 

Computadores 10 

Data show 04 

Duplicador 02 

Filtro de água 02 

Fogão industrial 01 

Freezer horizontal 03 

Geladeiras 03 

Impressoras 08 

TV 22 

Lousa digital 01 

Máquina copiadora 01 

Retroprojetor 01 

Telas de reprodução de imagem 01 
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3  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
 

Erguida em área especial próxima a importantes aparelhos públicos de 

educação, cultura, conservação da natureza e educação ambiental, saúde e 

segurança tais como: o Centro Interescolar de Línguas de Samambaia, o Parque 

Ecológico de Uso Múltiplo Três Meninas, o Posto de Saúde Nº 2 e a 26ª Delegacia de 

Polícia. 

Atualmente a escola atende a 1.131 estudantes nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, 3º Ciclo para as Aprendizagens, distribuídos nos turno matutino e 

vespertino e outros 386 estudantes no Terceiro Segmento da Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, como mostra a tabela 3, na página seguinte. 

 

3.1 Tabela 3 
Aspectos quantitativos – estudantes 

Séries/An
o 

Turno Nº de turmas Turmas 
Total 

de estudantes 
6º Ano Vespertino 10 A a J 264 

7º Ano Vespertino 08 A a H 263 

8º Ano Matutino 09 A a I 299 

9º Ano Matutino 09 A a I 292 

EJA Noturno 08 

1º Ano: A a C 88 

2º Ano: A e B 92 

3º Ano: A a C 118 

Total 1.416 

 

Para atender e esse considerável grupo de estudantes, a escola conta com 

importante equipe profissional, distribuída entre professores e servidores da carreira 

assistência, orientação educacional, funcionários terceirizados de conservação e 

limpeza, vigilância e de cozinha, conforme mostra a tabela 4. 
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3.2 Tabela 4 
Aspectos quantitativos – professores, servidores e terceirizados 

Recursos Humanos 
Nº de 

profissionais 
Carreira Assistência 08 

Conservação e Limpeza – Serviço Terceirizado 09 

Cozinheiras - Serviço Terceirizado 06 

Educador Social Voluntário 04 

Professores 79 

Readaptados 04 

Orientadoras Educacionais 02 

Segurança – Serviço Terceirizado 04 

Total de Profissionais 116 

 

Entre os professores regentes, todos são graduados na área de conhecimento 

nas quais atuam, sendo 38 no Ensino Fundamental e 19 na Educação de Jovens e 

Adultos. 

Abordando os professores readaptados, em atendimento à Portaria Nº 12, de 

13 de janeiro de 2017 e Portaria Nº 561, de 27 de dezembro de 2017 que trata 

especificamente da atuação dos servidores readaptados em respeito as capacidades 

laborativas, descritas em laudos de cada servidor, estão assim distribuídos: 

• Atuantes em biblioteca escolar – 02; 

• Atuantes em atividades de apoio pedagógico com atendimento à comunidade 

escolar – 02; 

Em relação aos Estudantes com Necessidades Educativas Especiais – ENEE, 

a escola não possui classe especial, entretanto, os referidos estudantes estão 

incluídos nas classes comuns, conforme organização da Estratégia de Matrícula da 

SEE. 
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4   FUNÇÃO SOCIAL 

 

Nos últimos anos, as funções sociais da escola têm se ampliado em razão, 

principalmente, das condições socioeconômicas nas quais se encontram inseridas 

boa parte das famílias de nossos estudantes. Temos desempenhado papéis que 

transcendem à instrução e à avaliação cognitiva e pedagógicas, como por exemplo, 

os de acolher e proporcionar a aquisição de bens culturais e de lazer, além de criar 

conforto e segurança a crianças e jovens. 

Há ainda, a atribuição da gestão de recursos financeiros e da promoção a 

formação continuada de professores, aplicação do currículo, com as devidas 

adaptações, para proporcionar educação integral (em todas as suas dimensões – 

intelectual, física, emocional, social e cultural), inclusiva e de qualidade a todos os 

estudantes, inserindo nesse contexto a formação ética, o desenvolvimento da 

autonomia, do pensamento reflexivo e crítico e assim, valorizar a criatividade e o 

estímulo à geração de lideranças culturais, políticas e científico-sociais, que têm seus 

reflexos refletidos iedade.na rotina da comunidade escolar. 
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5 PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
 

O processo de ensino-aprendizagem fundamenta-se nas teorias de construção 

do conhecimento, as quais ocorrem em condições existenciais e derivam das ações 

que a pessoa possa empreender e fazer emergir das relações internalizadas a partir 

de processos de interação com o meio sociocultural. 

Nessa perspectiva, acredita-se que o indivíduo seja ativo e que isso seja algo 

que se faça acontecer por meio da maneira como se lida com as informações e de 

como elas sejam utilizadas na compreensão do mundo atual e na sua consequente 

transformação. 

Cientes de que todo conhecimento seja verdade relativa aos avanços 

tecnológicos, às novas descobertas no contexto sociocultural, o CEF 411 de 

Samambaia busca, em sua prática pedagógica, uma visão da verdade e da ciência, 

ligando-a ao ser humano, ao seu desenvolvimento e sua história, realizando por 

extensão a formação integral de seus estudantes. 

Nessa condição do processo de ensino-aprendizagem, o professor deixa de ser 

mero repetidor de informações consagradas em livros, e da mesma forma, o estudante 

deixa de ser mero receptor-repetidor de informações, muitas vezes, sem significado e 

aprendidas de forma mecânica. 

Assim, na relação didático-pedagógica contemporânea, o professor passa a ser 

o provocador, o estimulador e o mediador dos processos que ocorrem no interior de 

cada estudante: a elaboração e reelaboração do conhecimento construído pelo grupo 

social a que ele pertence. Nesse sentido, há o firme propósito de se ajudar a formar o 

cidadão transformador e participante do desenvolvimento social, econômico e cultural 

do país. 
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6 OBJETIVOS 
 

6.1 Objetivo Geral 
 

Proporcionar aprendizagem visando a completa implementação da educação 

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

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

associadas às diversas áreas do conhecimento, visando o pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas. 

 

6.2 Objetivos Específicos 
 

• Atualizar o regimento interno com a participação da comunidade, adotando novos 

procedimentos para a convivência humana dentro da escola; 

• Avaliar o Regimento Interno no início do ano letivo, assegurando a convivência 

democrática; 

• Buscar junto aos órgãos competentes soluções para problemas de segurança na 

escola; 

• Buscar parcerias que possam fortalecer a melhoria do ensino; 

• Combater a evasão e a repetência escolar; 

• Criar ambientes físicos confortáveis para assembleias e reuniões; 

• Criar oportunidades de integração com a família como forma de parceria na 

educação dos filhos; 

• Desenvolver práticas democráticas de instrumentos de avaliação; 

• Desenvolver projetos educativos voltados à comunidade escolar; 

• Despertar a comunidade escolar, através de temas transversais, acerca da 

importância de se formar cidadãos críticos e conscientes; 

• Dinamizar as reuniões pedagógicas promovendo o fortalecimento desta prática; 

• Disponibilizar boletim de comportamento e rendimento escolar a todos os 

estudantes e a seus pais ou responsáveis; 

• Divulgar aos estudantes o acervo bibliotecário disponível na escola; 
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• Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, para conhecimento e 

esclarecimento dos agentes escolares como forma de prevenção de eventuais 

abusos físicos ou morais; 

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

escolar; 

• Estabelecer o estudante como principal referência no processo ensino-

aprendizagem; 

• Fortalecer o Conselho Escolar; 

• Implementar ações que incentivem a integração dos estudantes portadores de 

necessidades educacionais especiais; 

• Incentivar a prática da pedagogia de projetos, despertando a curiosidade do 

estudante por meio da pesquisa; 

• Incentivar professores a participar de palestras, seminários, etc., visando capacitá-

los para as rápidas mudanças do ensino; 

• Incentivar projetos de leitura em sala de aula e biblioteca e despertar o hábito da 

leitura; 

• Informar ao servidor recém-contratado as normas de funcionamento da escola; 

• Manter a biblioteca aberta em todos os horários; 

• Manter a transparência na aplicação dos recursos públicos; 

• Manter e suprir a estrutura física da escola; 

• Manter os conselhos de classe participativos; 

• Oportunizar a formação continuada dos docentes e demais servidores; 

• Ouvir todas as opiniões, garantindo a palavra a todos; 

• Promover a interdisciplinaridade das áreas de conhecimento; 

• Promover atividades recreativas; 

• Promover atividades sociais e culturais como visita a museus, exposições, cinema 

e teatro; 

• Promover debates durante coordenações coletivas de temas de interesse social e 

político, visando o ensino de qualidade; 

• Promover encontros pedagógicos motivacionais; 

• Promover espaços e projetos de recuperação em turno contrário para os 

estudantes com baixo rendimento escolar; 

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

• Proporcionar aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

esclarecimentos a respeito do mercado de trabalho; 

• Realizar avaliações multidisciplinares com temas de interesse coletivo; 
• Respeitar o currículo da SEEDF em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e com os Referenciais Curriculares do Ministério da Educação; 

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

• Ressaltar a importância comunitária na identidade escolar; 

• Submeter o trabalho desenvolvido na escola às avaliações da comunidade e do 

conselho escolar; 

• Ter o estudante como referência no processo ensino-aprendizagem; 

• Tornar a escola um espaço de sociabilização; 

• Tornar a praça de recreação, existente, mais atrativa aos estudantes; 

• Tornar o espaço escolar disponível à comunidade; 

• Valorizar a educação como meio de desenvolvimento pessoal e social fortalecendo 

a confiança na sua capacidade de aprendizagem; 

• Valorizar as avaliações nacionais como indicadores importantes no desempenho 

dos estudantes, norteando nossas ações na busca da qualidade do ensino; 

• Valorizar o trabalho participativo; 

• Zelar pelo cumprimento do currículo de Educação Básica. 
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7 CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 

A partir dos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento, o qual preconiza 

as teorias críticas, pós-críticas e a psicologia histórico-cultural, e já se considerando a 

entrada obrigatória em vigor na Base Nacional Comum Curricular em 2019, as linhas 

teóricas fundamentam-se pelo modelo de educação que se propõe a contribuir 

ativamente na construção de uma sociedade que se almeja construir, exemplificada 

na formação integral do cidadão, que uma vez alcançada minimizará as 

desigualdades sociais, valorizando a ética, na concepção de uma sociedade mais 

justa. (PUCCI, 1995; SILVA, 2003). 

Por estar inserida em uma sociedade multicultural, a teoria pós-crítica 

embasará as práticas pedagógicas a serem desenvolvidas por meio dos eixos 

transversais: educação para diversidade; educação para a cidadania; educação para 

a sustentabilidade; e educação para os direitos humanos, com o intuito de minimizar 

tais diferenças.  

Nesse sentido, entendemos a educação como mediação no seio da prática 

social global, que se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da 

prática educativa. Daí decorre um processo pedagógico que enceta da prática social 

onde professor e estudante se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, 

posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda na compreensão 

e encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social, cabendo aos 

momentos intermediários do método identificar as questões suscitadas pela 

problematização, dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão 

e solução e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da própria vida 

dos educandos. 

Desse modo, a intenção é a de que o currículo se converta em possibilidade de 

emancipação pelo conhecimento, favorecendo a aproximação entre o conhecimento 

universal e o conhecimento local em torno de temas construídos coletivamente. 

As práticas avaliativas a serem adotadas pela escola tem como intuito oferecer 

condições de aprendizagem a todos os estudantes, rompendo a avaliação 

classificatória, fragmentada e permeada pela reprovação anual (JACOMINI, 2009). 

A avaliação diagnóstica será adotada no início do ano letivo, para que os 

professores possam verificar em quais níveis de aprendizagem o estudante se 

encontra. Do mesmo modo, a recuperação processual será utilizada, com a intenção 
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de incluir e manter todos aprendendo, sempre que o professor perceber a dificuldade 

por parte do estudante. 

Outro instrumento a ser utilizado pela escola será o Conselho de Classe 

Participativo, que por sua vez relatará além de progressos evidenciados, ações 

pedagógicas necessárias para a continuidade das aprendizagens tanto dos 

estudantes que demonstrem esse progresso, quanto daqueles que apresentem 

quaisquer dificuldades de aprendizagem. 
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8 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 
 

Para o Ensino Fundamental Anos Finais, o ensino é oferecido conforme 

organização pelo sistema de Ciclos de Aprendizagem – 3º Ciclo, 1º Bloco (6º e 7º anos 

- vespertino) e 2º Bloco (8º e 9º anos - matutino), sendo que o horário das aulas no 

turno matutino é de 07:20h às 12:20h, e para o vespertino de 13h às 18h. 

No noturno são oferecidas matrículas para as turmas de 1ª, 2ª e 3ª etapas do 

3º Segmento da Educação de Jovens e Adultos – EJA, que funcionam de 19h às 23h. 

Há 02 (duas) Orientadoras Educacionais que atendem nos turnos matutino e 

vespertino. 

Não há equipe de apoio psicopedagógico na escola. 
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9 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

Avaliar é inerente ao ser humano. Avaliamos tudo, o tempo todo. Na escola a 

avaliação faz parte do fazer pedagógico, é um ato complexo e requer muita atenção, 

para que haja a explicitação dos saberes, das capacidades, dos esquemas de 

pensamento, buscando a formação de competências que os tornem aptos a enfrentar 

situações de forma correta, rápida, pertinente e criativa, ampliando o leque de 

recursos cognitivos, bem como os valores, as atitudes, de avaliação e de raciocínio. 

As novas Diretrizes de Avaliação da SEEDF – Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal - trazem o termo avaliação para as aprendizagens com 

a intenção de avaliar para incluir, de garantir a aprendizagem, diferente do conceito 

de avaliação da aprendizagem, onde só o estudante é avaliado. Avaliar não se resume 

à aplicação de testes ou exames. Também não se confunde com medida, pois é 

apenas uma pequena parte do processo avaliativo, em busca de informações que 

comporão o ato avaliativo. 

No contexto de avaliação formativa todos os professores realizarão no início do 

ano letivo a avaliação diagnóstica, como forma de verificar os níveis de aprendizagem. 

Através dessa modalidade de avaliação, informações sobre o desenvolvimento do 

estudante serão fornecidas ao professor, com rapidez, permitindo que a prática 

docente se ajuste às necessidades discentes durante o processo, de forma a 

conhecer sobre etapas vencidas e dificuldades encontradas, estabelecendo um 

feedback contínuo sobre o andamento do processo de ensino e aprendizagem. 

Quanto à avaliação para a aprendizagem, uma das mais importantes 

ferramentas à disposição dos professores para alcançar o principal objetivo da escola, 

que é fazer todos os estudantes avançarem. Ou seja, o importante hoje é encontrar 

caminhos para medir a qualidade do aprendizado e oferecer alternativas para uma 

evolução mais segura. Os professores utilizarão: provas, testes, portfolio, trabalhos 

individuais, trabalhos em grupos, projetos multidisciplinares, apresentações culturais 

e outros. 
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Como a Escola Avalia os Estudantes 
Estratégias  Pontuação 

Testes e Provas Até 05 pontos 

Trabalhos (apresentações, atividades de sala de aula, 

grupos, individuais, portfolios, seminários, auto 

avaliação, observação, entrevistas, resolução de 

problemas, criação de documentários, filmagens, 

trabalhos em grupos, dramatizações, leituras e 

discussões coletivas, desafios à criatividade, avaliação 

por pares, portfólios, entre outras). 

Até 05 pontos 

Recuperação Processual  

 
 
9.1 Conselho de Classe Participativo 
 

Desde 1993 que o Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia vivencia 

a experiência do Conselho de Classe Participativo, com a presença de pais, 

estudantes, auxiliares de educação, professores, coordenadores e direção. 

Lembramos que fomos pioneiros, nesta Coordenadoria Regional de Ensino, a 

implantar tal procedimento de avaliação e, desde então, este tem sido um momento 

de grande significância para a escola, pois além do seu objetivo primordial de 

acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem dos 

educandos, é um momento em que a comunidade escolar tem a oportunidade de 

avaliar as atividades administrativas de todos os setores da escola. 

O Conselho de Classe Participativo é uma instância democrática de avaliação 

com função de diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento de soluções 

alternativas, elaboração de programas de recuperação, apoio, incentivo, reformulação 

de objetivos e metas, envolvimento, coleta de evidências de mudança de 

comportamento, etc. 

Neste momento devem ser observados os seguintes procedimentos: 

• O estudante não deve ser rotulado pelos professores; 

• As intervenções devem se constituir em observações concretas a serem 

compatibilizadas entre os professores de um mesmo ano; 



     
24 CEF 411 de Samambaia 

• O aproveitamento de cada estudante e da turma dever ser debatido, 

analisando-se as causas dos baixos ou altos rendimentos; 

• As alternativas de solução para os problemas identificados devem ser indicadas 

e, consequentemente, implementadas e avaliadas pelos responsáveis. 

Utilizaremos, também, as reuniões do Conselho de Classe Participativo para 

informar aos pais/responsáveis sobre a frequência de seus filhos e detectar possíveis 

casos de evasão escolar, que poderão ser evitadas, utilizando os serviços do SOE, 

com visitas domiciliares, no combate à evasão e repetência, assegurando assim, sua 

permanência e sucesso escolar. 

 

9.1.1 Etapas do Conselho de Classe Participativo 

9.1.1.1 Pré-Conselho: 

Ao final de cada bimestre é realizado com a participação dos professores, 

coordenadores, orientadores e direção, avaliam cada turma em geral e cada 

estudante individualmente sob os seguintes aspectos: frequência, rendimento, 

dificuldades de escolarização, potencialidades, dificuldades de convivência e os 

devidos encaminhamentos. 

9.1.1.2 Conselho: 

Ao final de cada bimestre, após a realização do pré-conselho, reúnem-se em 

dia e horário pré-determinado, pais, estudantes, professores, orientadora e direção, 

por turma, onde é apresentada a avaliação realizada em pré-conselho. Nesse 

momento é discutido com os presentes o que foi observado em pré-conselho sobre 

cada estudante. Desta forma buscam-se alternativas e possibilidades para o sucesso 

dos mesmos. 

9.1.1.3 Pós-Conselho: 

É a efetivação das decisões tomadas, onde a coordenação pedagógica e 

direção assumem um papel de destaque como gestores escolares. 

Aos pais, que não se fizerem presentes ao Conselho de Classe Participativo e 

que os seus filhos (estudantes) apresentaram problemas, são reconvocados via 
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telefone e bilhete, a comparecerem à escola para tomarem ciência da situação escolar 

dos próprios. 

Cabe ainda à direção, assegurar ao Conselho de Classe Participativo, as 

condições mínimas para seu funcionamento, organizando os horários de realizações 

das reuniões, de modo a permitir que todos os seus membros participem, em especial, 

os professores, considerando-se que não existe professor dispensável no processo 

de avaliação coletiva do estudante e do trabalho pedagógico da escola. 

A escola deve prever um mínimo de 04 (quatro) reuniões do Conselho de 

Classe Participativo, ao longo do ano letivo, registrado no Calendário Escolar, com o 

objetivo de avaliar o desempenho de cada estudante e, ao identificar suas 

necessidades específicas, encaminhá-los, se necessário, para realizar estudos de 

recuperação processual, observado seu próprio ritmo. 

 

9.2. Avaliação na Educação de Jovens e Adultos 

É fundamental a participação dos próprios estudantes jovens e adultos na 

avaliação contínua de sua aprendizagem. O professor não deve enfatizar apenas os 

erros ou os desconhecimentos dos estudantes, mas considerar e tornar evidente tudo 

o que já conseguiram aprender. A avaliação é elemento de integração entre a 

aprendizagem e o ensino. A avaliação final não deve referir-se a uma soma exaustiva 

dos objetivos estabelecidos, mas sim basear-se nas aprendizagens significativas e 

nas habilidades que os estudantes desenvolveram. 

Acompanhar a aprendizagem do jovem e do adulto, suas produções e, realizar 

atividades específicas de avaliação, bem como propiciar situações de aprendizagem 

próximas à realidade do estudante, além de esclarecer o que se pretende avaliar, deve 

ser premissa básica. Ressaltar a auto avaliação, como meio de incentivar a autonomia 

intelectiva do estudante e cotejar diferentes pontos de vista tanto do mesmo como do 

professor. 

Todas as etapas, abaixo descritas, devem ser elaboradas coerentemente, à luz 

do novo currículo, centrada nas competências e nas habilidades trabalhadas e, devem 

ser obrigatoriamente, ofertadas pelos professores e cumpridas pelos estudantes. 
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Somente será considerado apto (em que a prova pode corresponder a até 50% do 

total da avaliação), o estudante que realizar todas as etapas avaliativas, e obtiver em 

cada uma delas, no mínimo, metade da pontuação correspondente, salvo se, no caso 

do projeto e da prova, todas as habilidades e as competências houverem sido 

abrangidas em uma dessas etapas. Em qualquer caso, reitera-se a obrigatoriedade 

de participação do estudante em todas as etapas. Ao final do Semestre será realizado 

o Conselho de Classe como instância utilizada para incluir e garantir a aprendizagem 

de todos. 

Educação de Jovens e Adultos – EJA – 3º Segmento 
Estratégias  Pontuação 

Projeto Multidisciplinar 02 pontos 

Testes e Provas 05 pontos 

Trabalhos (apresentações, atividades de sala de aula, 

grupos, individuais, portfolios, seminários, auto 

avaliação, observação, entrevistas, resolução de 

problemas, criação de documentários, filmagens, 

trabalhos em grupos, dramatizações, leituras e 

discussões coletivas, desafios à criatividade, avaliação 

por pares, portfólios, testes ou provas, entre outras). 

03 pontos 

Recuperação Processual  

 

Os resultados da avaliação nos Cursos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

serão expressos por meio de notas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

 

9.3 Recuperação 

A recuperação, ou intervenção processual deve constituir-se em garantia da 

aprendizagem e será ofertada nas seguintes modalidades: 

• Contínua – “recuperação de estudos” inserida no processo de ensino e 

aprendizagem, no decorrer do período letivo, assim que identificado o baixo 

rendimento do estudante.  Assim, destina-se à obtenção de notas das 

atividades e avaliações já aplicadas. 
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• Final, realizada após o término do semestre letivo, para os estudantes da EJA, 

para aquele estudante que não obteve aproveitamento suficiente em até 03 

(três) componentes curriculares. Não se aplica ao estudante retido em em 

razão de frequência inferior a 75% (setenta e cinco) do total de horas letivas 

anuais ou semanais, no caso do ensino fundamental. 

Utilizaremos também o espaço reservado à coordenação pedagógica para 

oferecer estudos de recuperação contínua sob a responsabilidade do professor, no 

horário de aulas ou no contraturno, que deverá promover o atendimento 

individualizado ou em grupos (reagrupamentos, projetos interventivos, entre outros), 

aos estudantes que apresentarem deficiências ou dificuldades de escolarização, 

aplicando atividades que desenvolvam e melhorem o desempenho escolar dos 

mesmos.  
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10 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 
 

O Currículo do Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia está 

fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e demais 

normas vigentes, tendo como instrumento de apoio e referencial de qualidade o 

Currículo em Movimento da SEEDF, que é uma referência consistente para a radical 

transformação dos objetivos, conteúdos e didáticas do ensino. 

O Currículo é um conjunto de todas as ações desenvolvidas na e pela escola 

ou por meio dela e que forma o indivíduo, organizam seus conhecimentos, suas 

aprendizagens interferem na Constituição do seu ser como pessoa. Assim, todos os 

temas tradicionalmente escolares e os temas da vida atual são importantes e 

compõem o currículo escolar sem hierarquia entre eles. 

Os eixos transversais possibilitam o acesso do estudante aos diferentes 

referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a 

construção/reconstrução de saberes específicos de cada ciclo/etapa/modalidade da 

Educação Básica. 

A abordagem com os temas transversais: Educação para Diversidade; 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para 

Sustentabilidade, possibilitam a efetivação do trabalho pedagógico a ser desenvolvido 

por professores (as) e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e 

contextualizada. 

 

10.1 Organização Curricular do Ensino Fundamental 
 

A organização curricular deve conter, obrigatoriamente, a Base Nacional 

Comum e a Parte Diversificada a serem desenvolvidas de forma integrada, com o 

objetivo de estabelecer a relação entre a educação fundamental, a vida cidadã e as 

áreas do conhecimento. 
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De acordo com o Currículo em Movimento o objetivo maior do Ensino 

Fundamental é a aprendizagem, o que depende, sobretudo, da criação no ambiente 

escolar, das condições básicas necessárias. 

O Ensino Fundamental no Distrito Federal possui a organização do Ensino 

Fundamental de 09 anos, em atendimento à Lei Federal Nº 11.274 de 06/02/2006. 

As diferentes áreas do conhecimento, os conteúdos selecionados em cada uma 

delas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia, Artes 

Visuais e Ciências, Educação Física), convivem transversalmente com temas que 

representam questões sociais relevantes no mundo contemporâneo: Ética, Saúde, 

Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 

Apresentaremos uma concepção geral das áreas e eixos transversais com 

vistas a apresentar seus principais objetivos trabalhados nesta Instituição de Ensino, 

tendo como referência o Currículo em Movimento. 

10.1.1 – Língua Portuguesa: 

O ensinar Língua Portuguesa. A escola assume para si a responsabilidade de 

contribuir para assegurar aos seus estudantes o acesso aos saberes da fala e da 

escrita necessários para que cada um seja capaz de interpretar os diferentes textos 

que circulam, de assumir a palavra, de produzir textos eficientes nas mais diversas 

situações. 

10.1.2 – Matemática: 

Indicar a resolução de problema como ponto de partida da atividade 

Matemática e discutir caminhos para “fazer Matemática” na sala de aula, destacando 

a importância da história e da Matemática das tecnologias da comunicação. 

10.1.3 – Ciências Naturais: 

Enfatizar as relações entre ciência e cidadania, caracteriza Ciência e 

Tecnologia como atividades humanas. Os conteúdos são apresentados em quatro 

eixos temáticos: Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia 

e Sociedade, levando em conta conceitos, procedimentos e atitudes que compõem o 

ensino desses temas no ensino fundamental. 
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10.1.4 – História: 

Conhecimento histórico e suas relações com a realidade social, tendo como 

prioridade o conhecimento da história do Brasil e sua posição no contexto mundial. 

10.1.5 – Geografia: 

Proporcionar aos estudantes observar, conhecer, explicar, comparar e 

representar as características do lugar em que vivem e de diferentes paisagens e 

espaços geográficos, descrevendo a trajetória da Geografia, como ciência e como 

disciplina escolar. 

10.1.6 – Arte: 

Promover o desenvolvimento cultural e social dos estudantes. Pretendemos 

desenvolver as aulas de Artes com base na educação e animação sociocultural, na 

produção da cultura, na linha da construção do conhecimento, relacionando arte com 

o conhecimento baseado na construção, elaboração, organização, na dimensão do 

fazer, num processo ativo de interações e intervenções contínuas, incorporando 

momentos de sensibilização, experiências emotivas, imaginativas com operações de 

pensamento, questionamentos, reflexões, autoconscientização e registro do 

conhecimento. 

10.1.7 – Educação Física: 

Democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica da área, buscando 

ampliar, de uma visão apenas biológica, para um trabalho que incorpore as dimensões 

afetivas, cognitivas e socioculturais dos estudantes. 

Nesse sentido, além do conhecimento básico, a Educação Física procura 

através de brincadeiras, danças, dramatizações, atividades esportivas e recreativas, 

jogos sociais, experiências vivenciadas e reflexão de tudo o que acontece, a 

integração das pessoas, aumentando assim, o círculo de amizades, evitando a 

discriminação, destacando a autonomia e os limites do convívio social e humano. 

10.1.8 – Projeto Interdisciplinar 

Em 2022 a comunidade escolar optou por trabalhar o tema: “Leitura, 

Interpretação e Oralidade”, observando que nossos estudantes necessitam ler mais e 
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interpretar para que haja mais entendimento, expansão da cultura, que se tornem mais 

reflexivos e tenham um crescimento pessoal. Além do conhecimento que se amplia e 

o raciocínio que se torna mais ágil em virtude da leitura dinâmica, o vocabulário se 

enriquece, traz mais destreza na leitura e na escrita, expressa com mais clareza, viaja 

por caminhos inusitados que a leitura nos permite, oportunizando aprendizado, 

entretenimento e conhecimentos aprimorados. A dimensão da relevância da 

Educação é assim reconhecida por envolver todas as dimensões do ser humano em 

suas relações individuais, civis e sociais. Assim sendo, é mister enfatizar quão 

grandiosa missão a escola abarca ao propiciar aos cidadãos a sua formação plena. 

No tocante a sua área de atuação, o processo de construção da cidadania, tem como 

meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado nos 

princípios democráticos. Essa igualdade alude ao acesso à totalidade dos bens 

públicos, entre os quais o conjunto dos conhecimentos socialmente ressaltantes. 

Nesse foco os estudantes ao aprenderem os conhecimentos, estarão 

protagonizando suas ações, construindo sua identidade como cidadãos, inclusos em 

uma comunidade escolar e fortalecendo as bases da vida familiar, bem como 

oportunizando uma educação de qualidade que os capacitará para exercerem seu 

papel em um mercado de trabalho, de uma família com maior equilíbrio, com anseios 

e maior estabilidade, com bases sólidas para uma vida cidadã, onde abordaremos as 

questões associadas à Vida Familiar e Social, ao Trabalho, a Ciência e a Tecnologia, 

à Cultura e ao Meio Ambiente. 

O grupo de professores ministrará suas aulas, após pesquisa e debate sobre 

os assuntos selecionados. Momento esse oportunizado nas coordenações 

pedagógicas, onde contribuem para a formação continuada, na troca de experiências 

e abordagens que propiciarão êxito na administração de suas aulas. Os debates 

ocorrerão visando enriquecer as sequências didáticas que são elaborados pelos 

professores/coordenadores, no intuito de que as aulas sejam ricas e acrescentem aos 

estudantes um momento prazeroso e de fácil assimilação aos seus hábitos diários, 

formando competências para a vida. 

Os procedimentos utilizados, para favorecer a aprendizagem significativa dos 

estudantes, terão a liberdade de transcorrer por textos, filmes, cartazes, debates, 

seminários, confecção de maquetes com materiais recicláveis, que serão expostos 

aos pais nos Conselhos de Classe Participativos. 
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Sob essa ótica, os momentos de confecção, bem como exposições serão 

organizados de forma que os estudantes tragam de casa os recursos, objetivando 

uma reflexão e também um multiplicador para o futuro. Todos esses temas terão como 

objetivo maior a produção de texto, a oralidade e a interpretação. 

A dinâmica acontecerá com os professores responsáveis pelas sequências 

didáticas, enviadas e disponibilizadas aos demais participantes de seus anos, para 

que todos possam trabalhar de modo semelhante. 

Observando que nossos estudantes necessitam ler mais e interpretar para que 

haja mais entendimento, expansão da cultura, que se tornem mais reflexivos e tenham 

um crescimento pessoal.  

 

10.1.9 – Língua Estrangeira Moderna - Inglês 

O ensino e a aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna - LEM, nessa 

etapa, tem como propósito o desenvolvimento do educando para a construção do 

exercício da cidadania e para a qualificação para o mundo do trabalho, seja ele no 

âmbito do exercício profissional ou acadêmico. O ensino de outras línguas contribui 

para aprimoramento pessoal, formação ética e desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico do estudante.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), constitui-se como 

direito de todo cidadão a aprendizagem de uma língua estrangeira, juntamente com a 

língua materna. 
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10.1.10 Matriz Curricular do Ensino Fundamental – Anos Finais 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
Curso: Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano  

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Módulo: 40 semanas 

 
CONSTITUIÇÃO DO 

CURRÍCULO 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

CARGA HORÁRIA 
ANOS 

6º 7º 8º 9º 
 
 
 

BASE NACIONAL 
COMUM 

Língua Portuguesa 05 05 05 05 

Matemática 05 05 05 05 

Geografia 03 03 03 03 

História 03 03 03 03 

Ciências Naturais 04 04 04 04 

Arte 02 02 02 02 

Educação Física 03 03 03 03 

PARTE 
DIVERSIFICADA   

 

Língua Estrangeira 

Moderna 

02 02 02 02 

Projeto Interdisciplinar  

Leitura, Interpretação e 

Oralidade.  

 

03 

 

03 

 

03 

 

03 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-
aula) 

30 30 30 30 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-
relógio) 

25 25 25 25 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) 500 500 500 500 
TOTAL ANUAL (hora-relógio) 1.000 1.000 1.000 1.000 
Observações:  
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10.2 Educação Especial 

 

No CEF 411 de Samambaia os ENEE – Estudantes com Necessidades 

Educativas Especiais são atendidos em classes comuns, com adequações 

curriculares, levando em conta alguns critérios: 

• O que o estudante deve aprender; 

• Como o estudante deve aprender; 

• Que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de 

aprendizagem; 

• Como avaliar. 

A dificuldade da escola para atender esta modalidade de educação é visível, 

uma vez que nossas salas de aula são cheias em função disso, o atendimento 

individual fica comprometido. 

 

10.3 Coordenação Pedagógica 

 

Fruto de uma luta histórica dos educadores, a coordenação pedagógica do 

professor da rede pública de ensino do Distrito Federal, com jornada de 40 horas 

semanais será de 15 horas, e o professor 20 horas cumprirá 4 horas de coordenação, 

conforme legislação citada abaixo, Portaria Nº 27, de 18 de fevereiro de 2022. 

No Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia, a coordenação 

caracteriza-se como um espaço para debates, discussões, avaliação, planejamento 

para o exercício da prática de ensino interdisciplinar, contextualizado e de uma 

aprendizagem significativa. 

Para melhor atendimento da demanda pedagógica, junto à comunidade escolar 

os professores regentes que atuam quarenta horas semanais, no turno diurno, com 

jornada ampliada no Ensino Fundamental - Anos Finais, a coordenação pedagógica 

dar-se-á no turno contrário ao de regência, totalizando quinze horas semanais, 

disposto do seguinte modo: 
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I - às terças-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou coordenação 

individual, ou à formação continuada; 

II - às quartas-feiras destinadas à coordenação coletiva na unidade escolar;  

III - às quintas-feiras destinadas à coordenação coletiva, 

IV - nos demais dias da semana destinados à coordenação pedagógica 

individual, podendo ser realizada fora do ambiente da unidade escolar. 

A troca de experiências prazerosas do educar, do aprender e do planejamento 

escolar favorece um clima de organização propício para reflexão coletiva e constante 

sobre a organização do trabalho pedagógico, focalizando na aprendizagem e 

desenvolvimento pleno dos educandos e buscando a qualidade de ensino. 

A coordenação pedagógica atualmente conta com o apoio de 03 (três) 

coordenadores pedagógicos no diurno e 02 (dois) no noturno, de acordo com as 

normas vigentes que foram escolhidas democraticamente pelo corpo docente. 

 

10.4 Orientação Educacional 

 

Esse serviço no Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia deverá 

desenvolver projetos junto à comunidade escolar que atendam aos seguintes 

objetivos: 

• Planejar, implantar e implementar a Orientação Educacional, incorporando-o ao 

processo educativo global; 

• Participar do processo de caracterização da clientela escolar, identificando as 

possibilidades concretas da comunidade, os interesses e as necessidades dos 

educandos; 

• Participar do processo de elaboração, execução e acompanhamento da proposta 

pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implantação do currículo 

em vigor nas escolas públicas do Distrito Federal; 
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• Realizar a orientação vocacional, em ação integrada com os demais serviços 

pedagógicos, a partir de uma análise crítica do contexto socioeconômico e 

cultural; 

• Identificar os fatores que interferem no rendimento escolar e propor medidas 

alternativas de solução; 

• Sistematizar o processo de intercâmbio de informações necessárias ao 

conhecimento global do educando; 

• Identificar, encaminhar e acompanhar os educandos para atendimento em 

instituições especializadas; 

• Participar ativamente do processo de integração escola-família-comunidade, 

realizando ações que favoreçam o envolvimento dos pais no processo educativo; 

• Participar do conselho de classe; 

• Diagnosticar e trabalhar junto à comunidade escolar as causas que impedem o 

avanço do processo de ensino e aprendizagem; 

• Supervisionar estágios na área de Orientação Educacional. 

A Orientação Educacional fundamenta-se nos pressupostos do respeito, a 

pluralidade e liberdade de expressão, a orientação e opinião, a democracia da 

participação e valorização do estudante como um ser integral. 

Esse atendimento tem sua fundamentação legal na Lei Federal nº 5.564 de 

21/12/1968, no Decreto nº 72.846, de 26/12/1973, e ainda no art. 100, inciso VII da 

Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Neste ano letivo contamos com duas orientadoras educacionais, com carga 

horária de 40h semanais, que atuam no diurno, para atendimento ao Ensino 

Fundamental. Há uma carência de 20h, não suprida, para o atendimento às demandas 

dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA no noturno. 
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11 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 3° 
Segmento 
 

A Educação de Jovens e Adultos, voltada para os que não tiveram oportunidade 

de cumprir sua escolaridade, na idade própria, está assegurada na Lei nº 9.394 de 

20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

No CEF 411 de Samambaia, ofertamos à comunidade, o 3º Segmento da EJA, 

e a sua organização curricular compreende a Base Nacional Comum do Ensino 

Nacional Comum e do Ensino Médio, habilitando ao prosseguimento de estudos, 

inclusive em caráter regular. 

Com a presença, obrigatória, a EJA em sua metodologia de ensino torna os 

conteúdos meios para o desenvolvimento dos processos cognitivos, privilegiando a 

capacidade de pensar e desenvolvendo a competência de processar as experiências 

de aprendizagem com autonomia intelectiva e com destaque para o fato de que os 

jovens e adultos: 

• Tenham desejo de aprender; 

• Tenham o aprendizado centralizado em problemas e os problemas devem ser 

reais. 

As atividades ou experiências de aprendizagem pressupõem alguns critérios 

que se relacionam diretamente com: 

• O contexto do estudante; 

• O nível de desenvolvimento do estudante; 

• O respeito às diferenças individuais; 

• O ritmo próprio; 

• A valorização da experiência de vida. 
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11.1 Matriz Curricular da Educação de Jovens e Adultos – 3° Segmento 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  

Educação de Jovens e Adultos  

3º segmento de EJA – Ensino Médio Presencial 

 

       

        

 

Áreas de Conhecimento 

 

 

Component
e 

Curricular 

 

 

1° Semestre 2° Semestre 3° 
 H/A 

Sem. 

H/A 

Sem. 

H/A 

Sem. 

H/A 

Sem. 

H/A 

Sem

 

H/A 

Sem. 

 

 

BASE 

NACIONAL  

COMUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguagen

s, Códigos 

e suas 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 04 80 04 80 04 80 
Educação Física 01 20 01     20 01 20 
Arte 01 20 01 20 01 20 

Ciências 

da 

Natureza, 

Matemátic

   

 

 

 

 

 

Matemática 04 80 04 80 04 80 
Física 03 60 03 60 03 60 
Química 02 40 02 40 02 40 
Biologia 02 40 02 40 02 40 

Ciências 

Humanas 

e suas 

Tecnologia

 

 

 

 

 

História   02 40 02 40 02 40 
Geografia 02 40 02 40 02 40 
Filosofia 01 20 01 20 01 20 
Sociologia 01 20 0l 20 01 20 

PARTE 

DIVERSIFICAD
A 

Outras 

Disciplina

s 

Língua 

Estrangeira 

Moderna 

  

02 40 02 40 02 40 

Total módulo/aula semanal 25 25 25 
Total de horas semanais (relógio) 20 20 20 
Total de horas semestrais 400 400 400 
Total de horas do Segmento (hora relógio) 1.200 
Observações: 

• Os três primeiros módulos-aula, de cada turno, terão a duração de 50 minutos 

e os dois últimos de 45 minutos. 

• A instituição educacional deverá escolher o componente curricular para compor 

a Parte Diversificada, dentre os indicados no Currículo Básico, observando as 

características da comunidade escolar e a viabilidade de implantação, quanto a 

recursos humanos e materiais. 
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12 CONSELHO ESCOLAR 

 

Órgão de natureza deliberativa e consultiva tem como função básica, 

conhecer a realidade escolar e indicar caminhos que levem a realidade desejada. 

É necessário fortalecer sua participação na tomada de decisões e análise de 

problemas no âmbito administrativo e pedagógico, auxiliando a direção no processo 

educativo da escola. 

O Conselho Escolar vem se posicionando como parceiro na gestão da escola 

e na busca por soluções de problemas estruturais, de segurança e pedagógicos. 

O Conselho Escolar funciona efetivamente como espaço democrático de 

busca de transformações no cotidiano escolar, orientadas para construir uma escola 

e uma sociedade igualitária, justa e que ofereça oportunidade a todos. 
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13 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

Este Projeto Político Pedagógico será avaliado concomitantemente com a 

Avaliação Institucional em todos os segmentos da escola. Esta avaliação será feita 

por meio de questionários, reuniões coletivas e outros como avaliações bimestrais, 

onde os resultados serão registrados no próprio Projeto Político Pedagógico. 
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14 PROJETOS ESPECÍFICOS 
 

Os projetos situam-se como uma proposta de intervenção pedagógica que dá 

à atividade de aprender um sentido novo no qual as necessidades de aprendizagem 

afloram na tentativa de se resolver situações problemas, favorecendo, assim, a 

construção da autonomia e da autodisciplina por meio de situações criadas em sala 

de aula, para reflexão, discussão, tomada de decisão, observância de combinados e 

críticas em torno do trabalho em andamento, proporcionando ao estudante, ainda, a 

implementação do seu compromisso com o social, tornando-o sujeito do seu próprio 

conhecimento. 

Os projetos serão analisados e incentivados de acordo com sua viabilização e 

terão total apoio de nossa equipe diretiva, na execução dos mesmos. 

Deverão ter atenção especial por parte da comunidade escolar aqueles que: 

• Aproximar a escola das questões socioculturais, socioeconômicas e políticas do 

país; 

• Desenvolver o senso de responsabilidade e organização, o respeito, a 

solidariedade, a confiança e a afetividade, aumentando a integração da 

comunidade escolar; 

• Mobilizar todos os envolvidos para um fazer transformador e não apenas 

reprodutor; 

• Estimular o trabalho interdisciplinar promovendo a complementação, troca e 

ampliação das ideias; 

• Desenvolver e/ou ampliar a capacidade de comunicação ao se ter contato com 

linguagens diferentes (programas, filmes, documentários e etc.); 

• Oferecer ao usuário um maior acesso à informação; 

• Promover um conhecimento de culturas diferentes dentro e fora do país; 

• Levar os envolvidos ao exercício pleno de sua cidadania; 

• Promover a integração entre a comunidade escolar e circunvizinha a escola; 

• Formar cidadãos que exponham suas ideias com clareza, apresentando opiniões 

e argumentos pertinentes, inteirando-se ativamente à sociedade. 
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Como projetos específicos consta, para o diurno: 

• Transição; 

• Jogos Interclasse; 

• Educação Integral; 

• Circuito de Ciências; e 

• Intervalo Cultural. 

E para o turno noturno, que atende a Educação de Jovens e Adultos - EJA – 3º 

Segmento, além da Festa Junina, temos: 

• Soletrando; 

• Projeto Multidisciplinar; e 

• Hora da Leitura e Redação; 

Em linhas gerais apresentamos os projetos citados: 

14.1 - Projeto Transição 

14.1.1 Justificativa 
  

O CEF 411, dentro da organização estratégica de matrículas da CRESAM é 

escola sequencial das seguintes unidades escolares: EC 415, EC 419 e EC 425. 

Tem-se observado que o rendimento escolar dos estudantes que chegam a 

escola oriundos da transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental apresentam 

uma queda considerável e se deve a alguns motivos já identificados: período de 

adaptação do estudante com a nova etapa educacional, mudança de estabelecimento 

de ensino, além do contato com novas disciplinas e diferentes professores em um 

mesmo dia letivo. Essa situação acaba por se tornar um problema para estudantes e 

pais que, muitas vezes, não estão preparados para esta nova realidade. 

Entendemos que o projeto Transição tem ajudado a minimizar este impacto 

proveniente da mudança de escola, atuando junto aos estudantes e responsáveis no 

ano letivo anterior a efetivação destas transferências que conta com a participação 

dos professores, coordenadores pedagógicos locais e intermediários, orientadores 

educacionais e gestores, das escolas envolvidas. 
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14.1.2 Objetivo Geral 
 

Estabelecer ações que possam minimizar e/ou sanar os problemas advindos 

da transição de estudantes do 5º ano para o 6º ano do Ensino Fundamental com a 

utilização de métodos e estratégias que viabilizem um melhor rendimento escolar sob 

os aspectos cognitivos e psicossociais dessa clientela. 

 

14.1.3 Objetivos Específicos 
 

• Promover ações que viabilizem melhor transição do estudante do 5º ano para 

o 6º ano do Ensino Fundamental. 

• Oportunizar aos estudantes do 5º e 6º anos do Ensino Fundamental o 

aprendizado de competências necessárias para que eles possam ter uma 

transição satisfatória para o 6º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, 

estando aptos a desenvolverem, eficientemente, novas habilidades exigidas no 

ano em que estão inseridos; 

• Selecionar atividades que possibilitem o desenvolvimento de conteúdos 

significativos necessários à aquisição de habilidades e competências que 

possibilitem a transição dos estudantes do 5º ano para o 6º ano; 

• Propiciar o contato entre os estudantes do 5º ano e os estudantes das escolas 

de 6º ano, bem como com a direção da Unidade Escolar sequencial, a fim de 

que eles possam obter uma nova concepção da realidade escolar; 

• Estabelecer relações conjuntas para troca de experiências pedagógicas entre 

professores de 5º e 6º ano para sanar e/ou minimizar os problemas causadores 

da repetência no 6º ano; 

• Oferecer suporte e/ou informações, por meio de relatórios, sobre os estudantes 

dos anos envolvidos, contribuindo para uma melhor adaptação do educando 

com as competências e habilidades exigidas no 6ª ano, facilitando a atuação 

do docente em sala de aula;  

• Compreender as relações de convivência entre os estudantes para interagir em 

diferentes grupos; 
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• Construir uma relação de autoconfiança do estudante com o professor e os 

colegas de turma como forma de preparação para o enfrentamento de 

situações novas/adversas das vivenciadas no cotidiano do 5ª ano.  

 

14.1.4 Atribuições 
 
Equipe do CEF 411 de Samambaia (sequencial): organização, elaboração, 

acompanhamento e avaliação do projeto juntamente com as escolas vinculadas. 

Escolas de 5º (origem): elaboração e execução das ações metodológicas do projeto 

interventivo e avaliação. 

 

14.1.5 Plano Operativo 
 
1. Período de realização: Decorrer do ano letivo de 2022. 

2. Público-alvo: Diretores, orientadores educacionais, coordenadores locais, 

professores do Ensino Fundamental (5º e 6º ano). 

 

14.1.6 Competências e Habilidades significativas – 5º e 6º ano  
 
A – Português: 
 

Habilidades Estratégias 
1. Adequar a linguagem oral às 

diferentes situações comunicativas 

(mais formais e à intencionalidade); 

2. Ler, com autonomia, diferentes 

textos, sabendo identificar aqueles 

que respondem às suas 

necessidades imediatas e 

selecionar estratégias adequadas 

para abordá-los; 

- Priorizar leitura, interpretação, 

ortografia e caligrafia (trabalhar a 

passagem da letra em caixa alta para a 

cursiva); 

- Utilizar o dicionário em sala de aula 

(Ex: o professor leva o dicionário para a 

sala de aula); 

- Organizar jogos ortográficos; 

- Utilizar livros paradidáticos; 

- Oferecer ao estudante diferentes 

portadores textuais em sala de aula (Ex: 
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3. Produzir textos escritos, coesos e 

coerentes, ajustados a objetivos e 

leitores determinados; 

4. Desenvolver atitude crítica com 

relação à leitura e à produção de 

textos alheios ou próprios; 

5. Atribuir sentido, coordenando 

texto e contexto; 

6. Dar noções gramaticais. 

montar uma caixa contendo diferentes 

portadores textuais e levá-la para a sala 

de aula); 

- Produzir textos escritos com 

sequência lógica e respeito ao tema 

abordado; 

- Conhecer e utilizar as regras 

gramaticais como estratégia de 

aperfeiçoamento da leitura, da 

compreensão e da produção textuais; 

- Diversificar as formas de interpretação 

textual, mostrando ao estudante formas 

objetivas e subjetivas de compreender 

um texto; 

- Utilizar um acervo literário 

diversificado e acessível ao estudante; 

- Desenvolver projetos direcionados à 

leitura e escrita.  

 
B – Matemática: 
 

HABILIDADES ESTRATÉGIAS 
1. Realizar as quatro operações em 

contexto de situações-problemas; 

2. Reconhecer o uso da 

porcentagem no contexto diário, 

relacionando-o com o trabalho de 

fração; 

3. Reconhecer figuras geométricas 

em objetos presentes no cotidiano; 

4. Reconhecer grandezas 

mensuráveis usuais como: lineares 

(comprimento, altura, distância, 

- Priorizar o estudo das quatro 

operações em contexto de situações-

problemas; 

- Utilizar papel quadriculado (malha) em 

sala de aula; 

- Elaborar operações matemáticas 

contextualizadas e contendo mais de 

um raciocínio (utilizar a leitura e 

interpretação na resolução dos 

problemas). Sugere-se, aqui, a 

elaboração de problemas junto com os 



     
46 CEF 411 de Samambaia 

espessura), massa, capacidade, 

superfície, tempo, temperatura; 

5. Dar noções de decimais; 

6. Identificar e operacionalizar 

frações. 

 

estudantes a partir de situações 

práticas. Propõe-se, também, a 

resolução de problemas passo a passo: 

leitura, interpretação, levantamento de 

hipóteses, etc.;  

- Utilizar material concreto, jogos e 

atividades desafiadoras; 

- Interpretar gráficos e tabelas com o 

uso do material concreto; 

- Utilizar a régua e/ou outros 

instrumentos para medir; 

- Trabalhar com panfletos de mercado, 

extratos bancários, etc., criando 

situações-problemas; 

- Propiciar debates matemáticos para a 

solução de problemas; 

- Lançar desafios e debater possíveis 

soluções do problema. 

 
C – Hábitos e atitudes:  

 
Habilidades Estratégias 

1. Preocupação com a comunicação 

nos intercâmbios: fazer-se entender 

e procurar entender os outros; 

2. Segurança na defesa de 

argumentos próprios e flexibilidades 

para modificá-los, quando for o 

caso; 

3. Respeito diante de colocações de 

outras pessoas no que se refere 

tanto às ideias quanto ao modo de 

falar e o modo de ser; 

- Realizar um trabalho que envolva a 

participação efetiva da família nas 

atividades escolares; 

- Sistematizar as aulas de Ensino 

Religioso (sem conotação doutrinária) a 

fim de se trabalhar valores, questões 

éticas, etc.; 
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4. Manuseio cuidadoso de livros e 

demais materiais escritos; 

5. Valorização do uso das 

expressões de cortesia nas relações 

cotidianas; 

6. Apreciação da organização, da 

limpeza, da ordem, da precisão e da 

correção na elaboração e 

apresentação dos trabalhos; 

7. Zelo pela higiene pessoal; 

8. Zelo pelos direitos/deveres 

próprio e alheio.  

 
Ambientação do estudante: 

 
- 

1. Interesse no conhecimento e 

obediências às regras escolares; 

2. Manuseio do caderno 

corretamente; 

3. Introdução da utilização da caneta 

em substituição ao lápis; 

4. Tratamento adequado com o 

professor que não será mais 

considerado “tio” (a) (Lembrar que o 

quantitativo de professores aumenta 

no 6º ano); 

5. Adequação das aulas que, na 

medida do possível, durarão 50 min. 

Nesse sentido, é importante, 

também, adaptar o estudante ao 

horário duplo; 

6. Maturidade; 

- Valorizar a assiduidade e a 

pontualidade do estudante; 

- Utilizar caderno de matérias; 

- Manusear e organizar livros e 

cadernos de forma a priorizar a limpeza 

e a seleção das disciplinas; 

- Incentivar o respeito às datas de 

entrega de trabalhos e avaliações; 

- Aplicar trabalhos de grupo, trabalhos         

extraclasse, etc.; 

- Incentivar o estudo individual; 

- Utilizar o quadro negro (o estudante 

deve aprender a copiar);  

- Utilizar o horário de aula semanal pré-

estabelecido, ou o uso do despertador 

marcando 50 min. de aula, ou utilizar a 

Agenda do Dia, promovendo adaptação 

gradativa dos estudantes do 5º ano  à 

organização de aulas do 6º ano; 
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7. Criar hábito de pesquisa, trabalho 

de grupo, trabalho extraclasse, 

estudo individual; 

8. Desenvolver a concentração. 

- Organizar projetos interdisciplinares, 

estimulando o desenvolvimento das 

noções e aplicações de tempo, espaço, 

lateralidade, concentração, 

oportunizando, assim, a interação e a 

socialização entre os estudantes. Para 

isso, podem-se realizar confecção de 

calendários, elaboração e criação de 

histórias em quadrinhos, o aprendizado 

do uso do xadrez como recurso 

didático-pedagógico; 

- Entrevistar estudantes do 6ºano; 

- Utilizar a monitoria de estudantes do 

6ºano no 5º ano; 

- Sugere-se que, n 6º ano, o 1º bimestre 

tenha atividades que favoreçam a 

adaptação do estudante que veio do 5º 

ano.  

 
Ambientação do professor 

 
- 

1. Conteúdos significativos; 

2. Perfil da avaliação; 

3. Maior aproveitamento das 

coordenações com troca de 

experiências/expansão de ideias 

e trabalho em equipe; 

4. Passagem do concreto para o 

abstrato; 

5. Contextualização do conteúdo 

(partir da realidade do 

estudante). 

- Oferecer cursos de formação 

continuada, oficinas, seminários para 

professores de séries iniciais; 

- Utilizar material concreto, jogos e 

atividades desafiadoras (sugere-se que 

os professores de 6º ano continuem o 

trabalho com material concreto); 

- Utilização da avaliação mista e da 

autoavaliação; 

- Elaboração de prova diagnóstica, 

integrada, multidisciplinar e 

contextualizada; 
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- Coordenação integrada de 

professores;  

- Encaminhar o relatório do estudante 

para a escola receptora(sequencial); 

- Os professores de 6º ano poderão 

fazer visitas às Escolas Classes para 

terem contato com os professores e 

estudantes do 5ºano. 

 
14.1.7 Dificuldades Detectadas/Estratégias 
  

Dificuldades detectadas Estratégias 
1-Inserção de novos componentes 

curriculares. 

 

- Na 5º ano, introduzir a abordagem 

dos novos componentes 

curriculares de forma gradativa e 

compartilhada. 

2-Necessidade de maior autonomia por 

parte do estudante nas atividades escolares, 

como:  trabalhos de pesquisa em grupos, 

tomada de decisões, participação em 

projetos, seminários etc.  

 

-Elaborar Projeto Interdisciplinar 

nas turmas sobre Técnicas 

Metodológicas de Estudo. 

3-Dificuldade dos estudantes em conciliar a 

carga horária da escola com as atividades 

extracurriculares como tarefas de casa, 

trabalho/estágio, bem como, dificuldade para 

otimizar o tempo disponível. 

 

-Promover atividades de orientação 

educacional para sensibilizar os 

estudantes de que a escola é 

prioridade. 

-Orientar os pais da importância do 

acompanhamento contínuo na vida 

escolar do filho. 

 

4- Estudantes sem domínio de suas 

limitações ou de suas potencialidades. 

- Orientar os estudantes acerca de 

suas dificuldades/limitações e 

despertá-los para a importância de 
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hábitos de estudo, bem como 

orientá-los no planejamento de suas 

atividades. 

5- Professores com uma visão segmentada 

de seu componente curricular e que 

dificultam a interdisciplinaridade nas 

diferentes áreas do conhecimento. 

 

Formação continuada dos 

professores em cursos de 

capacitação que promovam o 

trabalho interdisciplinar e a 

abordagem dos temas transversais. 

6-. Famílias com dificuldades sociais, 

econômicas e afetivas e/ou alheias à vida 

escolar dos filhos. 

 

- Sensibilizar as famílias para a 

importância do acompanhamento 

da vida escolar do estudante e 

envolvê-las em ações (oficinas, 

palestras) que visem o 

fortalecimento das instituições 

família e escola, como forma de 

minorar as desigualdades sociais. 

7- Estudantes com defasagem idade/série - Atividades de Reforço Escolar e 

Monitoria que permitam aos 

estudantes desenvolver 

competências e habilidades a curto 

prazo. 

- Composição de turmas 

heterogêneas.  

8-Conteúdos que despertam pouco interesse 

em face da inaplicabilidade na realidade 

social/regional em que os estudantes estão 

inseridos. 

- Contextualização por parte dos 

professores dos conteúdos de 

acordo com a vivência e a realidade 

do estudante. 

9- Necessidade de aulas práticas e de 

estratégias/metodologias diferenciadas para 

estimular o estudante a aprender. 

 

- Criação de projetos que motivem o 

estudante para descobertas 

científicas/ tecnológicas e culturais 

por meio de atividades 

diversificadas. 
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10-Estudantes com dificuldades em integrar-

se  às escolas e a sua nova metodologia. 

 

- Direção e comunidade escolar 

devem desenvolver atividades que 

promovam sua integração. 

- Planejamento de atividades 

pedagógicas que promovam a 

interação entre os estudantes do 5º 

ano e do 6º ano. 

11-Estudantes com sérios conflitos familiares 

e estudantes adolescentes com gravidez 

precoce. 

 

- Lotação de orientadores 

educacionais nas escolas. 

- Desenvolvimento de projetos que 

abordem os temas sexualidade, 

relações interpessoais, orientação 

vocacional. 

-Parcerias com instituições 

acadêmicas que ministram cursos 

nas áreas de Psicologia, Pedagogia 

e Saúde.  

12- Escolas pouco atrativas no que concerne 

a sua estrutura física. 

 

- Melhores equipamentos e 

instalações físicas. 

13-Falta de orientações metodológicas sobre 

pesquisas, trabalhos em grupo, etc. 

 

- Incluir competências que ensinem 

metodologia científica (orientações 

acerca de preparação de trabalhos, 

seguindo regras) 

14- Falta de profissionais qualificados nas 

salas de leitura. 

 

- capacitação de profissionais para 

atuarem nas referidas salas. 

 
14.1.8 Metodologia 
Ação Cronograma Responsáveis Recursos 
Sensibilização das escolas 

para a implantação do projeto 

de Transição. 

 

 

 

Unidades 

Escolares – de 

Espaço, cópia do 

material 
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Ano de 2022 

 

 

 

origem e 

sequencial. 

Espaço, cópia do 

material. 

 Discussão e preparação de 

material com as escolas 

envolvidas no Projeto de 

Transição. 

CRE e unidades 

escolares. 

Análise do formulário 

“Problemas e Sugestões” 

(Competências e Habilidades 

Significativas). 

 

- Entrega do resultado do 

formulário de “Problemas e 

Sugestões” obtido na 

reunião. 

- Encaminhamentos e 

orientações sobre a 

elaboração do projeto de 

transição. 

 

Encontros de direção, 

coordenadores e professores 

que atuam nas U. E para 

reuniões coletivas em que se 

possam discutir ações que 

minimizem o processo de 

transição.  

  

Reunião de professores de 5º 

ano com os coordenadores 

de 6º ano no Conselho de 

Classe do 5º ano, no 4º 

bimestre (Essa proposta 

pode ser realizada, também, 

nos demais bimestres do ano 

letivo). 
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Organização de palestra 

realizada por orientadores 

educacionais e/ou psicólogos 

e direcionada a estudantes 

do 5º ano do Ensino 

Fundamental e respectivos 

responsáveis. 

Tema: As mudanças 

psicológicas e sociais 

enfrentadas por estudantes 

na mudança de ano. 

  

Organização de entrevista 

com estudantes do 6º ano do 

Ensino Fundamental. 

Objetivo: Conhecimento dos 

problemas enfrentados pelos 

estudantes na mudança de 

ano e soluções encontradas 

por eles no período de 

adaptação. 

  

1. Organização de atividades 

que desenvolvam no 

estudante o hábito de estudo 

(pode-se organizar, inclusive, 

uma cartilha que contenha 

orientações sobre hábitos de 

estudo e organização de 

trabalhos 

didáticos/acadêmicos. 

2. Palestra sobre a estrutura 

e funcionamento do 6º ano 

(pode-se entregar ao 

estudante um quadro 
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comparativo das 

disciplinas/atividades de 5º 

ano e 6º ano). 

Organização de estande de 

exposição das escolas de 6º 

ano do Ensino Fundamental 

para que os pais e 

estudantes do 5º ano possam 

conhecer o regimento, o 

projeto político pedagógico, 

entre outros aspectos, das 

U.E. de 6º ano, a fim de 

decidirem, com mais clareza, 

em que escola seu(s) filho(s) 

será(ão) matriculado(s) no 

ano seguinte. 

 

  

Visitação dos estudantes de 

5º ano a escolas de 6º ano. 

Participação de alguns 

estudantes de 5ºano em 

aulas da 6º ano, produzindo 

relatórios que deverão ser 

repassados/lidos para o 

restante da turma de 5º ano. 

. 

  

Reunião com os profissionais 

envolvidos no projeto de 

Transição 

 Espaço, xerox do 

material 

 

 

 

14.1.9 Avaliação 
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Será realizada de forma processual, ao final de cada ação realizada, por meio 

de relatórios das escolas e acompanhamento dos resultados obtidos. Também será 

realizada uma avaliação, ao final do ano letivo de 2022, com os coordenadores da 

U.E. e com representantes de todas as escolas que participaram desse processo a 

fim de se verificar aspectos positivos e negativos do projeto de Transição Com isso, 

será possível redimensioná-lo, se necessário, para o ano letivo de 2019.  

 

 

 

14.2 Jogos Interclasse 

14.2.1 Justificativa 

O ambiente escolar é um local de aprendizado e conhecimento, por isso, 

para motivar os alunos a vivenciarem essa Educação que vai além da sala de 

aula, é necessário inovar com projetos, atividades e eventos que integrem as 

turmas, e sendo os jogos uma atividade física ou mental organizada por um sistema 

de regras que definem perda ou ganho, agrega positivamente para as práticas 

pedagógicas. No jogo, a competição implica em disputa por um objetivo comum no 

qual somente um será o vencedor. A escola por ser uma instituição social, parece ser 

um importante caminho no processo educativo do indivíduo, com potencial para 

aproximar atividades e o comportamento das pessoas, no que diz respeito a 

condições básicas à liberdade, a separação nos limites de tempo e espaço e a 

utilização de regras.  

A maneira como o jogo é aplicado aos estudantes, é o que define a contribuição 

que ele pode oferecer. Se trabalhado de maneira correta, ressaltando os valores 

pedagógicos e proporcionando divertimento e experiências formativas para a 

cidadania certamente traz benefícios para o estudante e a comunidade escolar: 

trabalha a auto superação, desenvolve aprendizagens úteis à formação total, aprimora 

habilidades de identificar erros com objetivo de reflexão, oportuniza espaço de 

criações esportivas, incentiva a inclusão e a democratização, associa a competência 

esportiva ao prazer e ao divertimento, entre outros. O projeto Interclasse, foi criado 
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para que os estudantes de diferentes anos pudessem participar de um campeonato 

entre as turmas e, tem sido um grande sucesso entre a comunidade educativa. 

As aulas de educação física são de extrema importância na formação e no 

desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras dos estudantes. Vale 

lembrar que o estímulo e o incentivo devem partir do professor onde o mesmo deve 

mediar e orientar tal formação. 

Dessa forma é importante que se coloque em prática o seu aprendizado. Com 

esse pensamento estamos propondo a realização dos jogos Interclasse, com o intuito 

de promover a interação social entre os estudantes e para que os estudantes possam 

colocar em prática os seus conhecimentos sobre as modalidades desportivas 

desenvolvidas nos jogos. 

Serão realizados na própria U.E., em julho, no horário de aula dos estudantes. 

As modalidades serão Futsal, Queimada e Voleibol. 

14.2.2 Objetivo Geral 

• A realização desses jogos tem o objetivo geral de avaliar o grau de 

conhecimento dos estudantes com relação às modalidades desportivas 

desenvolvidas bem como a promoção da interação social entre os estudantes 

da escola. 

14.2.3 Objetivos Específicos 

•  Avaliar o grau de conhecimento dos estudantes sobre as modalidades 

desenvolvidas. 

•  Promover interação social entre os estudantes da escola. 

•  Promover atividades visando a quebra de rotina no ambiente escolar. 

•  Incentivar a pratica de atividades saudáveis. 

14.2.4 Metodologia 

 Os estudantes se inscrevem nas modalidades que desejam participar, 

montando seus times e equipes. Aos demais que não farão parte da equipe referida 

na modalidade farão parte da torcida. Juntos elaboram o grito da torcida, definem as 

cores de suas equipe, que serão apresentadas em desfile, na abertura dos jogos. 
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14.3 Circuito de Ciências 

O Circuito de Ciências tem como objetivo fomentar e divulgar as atividades 

pedagógicas de cunho científico, tecnológico e cultural, realizadas por estudantes da 

Educação Básica com a orientação de seus professores Seguindo uma proposta 

lúdica, os visitantes têm a oportunidade de conhecer, por meio de exposições e 

experimentos científicos, como a física, a biologia, a matemática, a astronomia, entre 

outras ciências, estão presentes em nosso cotidiano. A ação é realizada em etapas 

regionais, locais e uma etapa distrital, a qual reúne os trabalhos selecionados nas 

etapas regionais. O Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal é um evento que socializa as vivências interdisciplinares e/ou 

inovadoras realizadas por estudantes, valorizando o trabalho pedagógico e 

fortalecendo a aprendizagem.  

Este ano será realizado o VIII Circuito, onde o tema é “Ciências para reduzir as 

desigualdades”. 

14.3.1 Objetivo Geral 

• Desenvolver junto à comunidade escolar como as Ciências podem ajudar na 

redução das desigualdades sociais. 

14.3.2 Objetivos Específicos 

• Fomentar no estudante o pensamento crítico; 

• Instigar o estudante no tratamento de informações. 

• Estimular a interação social com seus pares e comunidade escolar; 

• Desenvolver meios de dirimir a desigualdade social, por meio do 

reconhecimento dos problemas sociais; 

• Sensibilizar o estudante a buscar o conhecimento para que tais desigualdades 

sejam sanadas, sendo ele o agente de transformação; 

• Incentivar o estudante ao conhecimento pedagógico, por meio da pesquisa 

científica. 

14.3.3 Metodologia 
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O presente projeto será realizado por meio de questionários aplicados à 

comunidade escolar, com orientação dos professores de Ciências, no início do 2º 

bimestre. As perguntas foram desenvolvidas juntamente com os estudantes, 

abordando questões como qual o maior problema do mundo, quais as desigualdades 

geradas a partir desse fato. 

De acordo com as abordagens levantadas serão propostas hipóteses de como 

solucionar tais desigualdades e testar se suas aplicações serão possíveis. Assim, de 

fato, haverá a aplicação de todos os tópicos elencados pelos entrevistados, 

possibilitando tabular os dados e contribuir para a solução na própria comunidade 

escolar. 

 

 

 

14.3.4 Avaliação 

A avaliação acontecerá durante todo o processo, incluindo elaboração dos 

questionários, tabulação dos dados e levantamento das hipóteses por meio do 

acompanhamento dos professores, equipe da coordenação e supervisão pedagógica 

e pela comunidade escolar. 

 

14.4 Intervalo Cultural 

14.4.1 Justificativa 

Proporcionar aos nossos estudantes, no horário de intervalo de 20 minutos, um 

momento de entretenimento direcionado que permita servir de estímulo a pesquisas 

e ao conhecimento da nossa cultura popular por meio de músicas, apresentações 

artísticas diversificadas, recitais e exposições. 

14.4.2 Objetivo Geral 

Envolver docentes e discentes de modo a ampliar o repertório e o acesso a arte 

em todas as suas variáveis. 
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14.4.3 Objetivos Específicos 

• Estimular a pesquisa da diversidade das expressões artísticas brasileiras; 

• Possibilitar momentos de despertar à cultura brasileira; 

• Despertar o interesse na busca por qualificação individual na área musical, 

teatral e artística; 

• Aproximar os estudantes e evitar momentos de brigas e desentendimentos. 

 

14.4.4 Metodologia 

Todos os dias, no segundo intervalo – 20 minutos – uma turma, sob a 

supervisão do seu professor conselheiro, ficará responsável pelas atividades que 

serão desenvolvidas no período. Podendo utilizar o sistema de som, pátio coberto, 

áreas internas da escola, corredores e coreto. Poderão ser convidadas atrações 

externas, desde que previamente agendadas e autorizadas pela direção da escola. 

14.5 Educação Integral 

14.5.1 Justificativa 

O último biênio foi um período especialmente complicado para toda 
comunidade escolar por causa da pandemia provocada pela doença covid-19. As 
aulas foram suspensas e depois implementadas no sistema remoto durante o primeiro 
ano. No ano seguinte, as aulas aconteceram em formato remoto, sistema híbrido e, 
por fim, presencial.  Assim, muitos estudantes não tiveram a oportunidade de 
desenvolver com suas habilidades acadêmicas com sucesso. As dificuldades de 
aprendizagem se mostram presentes na realidade escolar.  

Nessa perspectiva, a Educação Integral mostra-se como uma oportunidade de 
alavancar os estudos de nossos adolescentes, construindo nossos caminhos 
pedagógicos rumo ao aprendizado.  

14.5.2 Objetivo Geral 

Promover atividades lúdicas e pedagógicas que desenvolvam funções 

cognitivas como atenção, planejamento, memória, raciocínio lógico, funções 

executivas, assim como habilidades acadêmicas ligadas especialmente à produção 

textual, compreensão leitora, habilidades matemáticas. 

14.5.3 Objetivos Específicos 
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• Ampliar os conhecimentos matemáticos, raciocínio lógico relacionando 
com atividades cotidianas. 

• Aumentar habilidades psicomotoras através de jogos lúdicos e 
cooperativos.  

• Desenvolver a capacidade de compreensão leitora.  
• Desenvolver e melhorar as produções de texto escritos.  
• Estimular a criatividade dos estudantes. 
• Estimular habilidades cognitivas que são alicerce para um desempenho 

acadêmico adequado.  
• Estimular habilidades motoras, como motricidade global, motricidade fina, 

esquema corporal, percepção espacial, percepção temporal. 

 

14.5.4 Metodologia 

As atividades da Educação Integral serão ofertadas durante período contrário 

de aula frequentado pelos estudantes. A seleção dos estudantes levará em conta as 

dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos estudantes a partir da avaliação 

diagnóstica realizada pela escola/professores e relatórios encaminhados pelo Projeto 

de Transição da Regional de Samambaia. 

Os estudantes serão distribuídos dentro do projeto em três grupos distintos que 
realizarão um circuito pedagógico. Cada grupo, de forma alternada, participará de 
atividades diferenciadas envolvendo: 

• Habilidades matemáticas e raciocínio lógico.  
• Compreensão leitora e produção de texto. 
• Estimulação cognitiva/ psicomotora.  

As atividades pedagógicas poderão ser desenvolvidas em ambientes diversos da 

escola como a sala multiuso, sala de informática, pátio escolar, biblioteca escolar. 

 

14.5.5 Avaliação 

O processo de avaliação da Educação Integral acontecerá na perspectiva de 

avaliação formativa em que os resultados das atividades pedagógicas demonstram 

os rumos para um novo (re)planejamento. O trabalho pedagógico dará ênfase as 

necessidades dos estudantes e as avaliações responderam a essa demanda. 
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14.6 Cultura de Paz na Escola 

14.6.1 Justificativa 

O retorno às aulas presenciais após dois anos de isolamento social decorrentes 
da Pandemia de COVID 19, trouxe à tona o resultado do afastamento ao cotidiano 
escolar em que os estudantes passaram por tentativas frustradas de receberem em 
suas casas toda a proposta educacional e formativa que o currículo escolar 
organizado para uma rotina “normal” se apresentava, mas com as adequações 
necessárias a realização desta nova proposta sem precedentes na história. 

Além da enorme defasagem no aprendizado gerada a partir da não eficiência 
no desenvolvimento das ferramentas ensino/aprendizagem que foram utilizadas 
nestes dois últimos anos letivos (2020 e 2021), que por si já é o suficiente para gerar 
climas de tensão em sala de aula, percebe-se que os estudantes retornaram com 
grandes conflitos internos que estão desencadeando brigas, confrontos individuais e 
coletivos, agressões fisicias e psicológicas, bullying e auto mutilação. 

14.6.2 Objetivo Gerais 

A Cultura de Paz tem por proposição fomentar os saberes necessários a uma 
convivência social harmônica, equilibrada e com mais respeito e aceitação às 
diversidades em toda a sua magnitude. 

14.6.3 Objetivos Específicos 

• Transmitir conceitos e valores humanos. 
• Disseminar a importância da ética e da postura cidadã em todos os espaços 

de convívio. 
• Esclarecer dúvidas a respeito das diferentes maneiras de expressão, seja 

sexual, artística, humana ou social. 
• Trabalhar com atividades e propostas de pesquisa, debates e reflexões 

para envolver os esudantes no campo da busca por suas identidades. 
• Trabalhar o autoconhecimento. 

 

14.6.4 Metodologia 

Segundo a Unesco, a cultura de Paz “está intrinsecamente relacionada à 
prevenção e à resolução não violenta de conflitos” e fundamenta-se nos princípios de 
tolerância, solidariedade, respeito à vida, aos direitos individuais e ao 
pluralismo. 

A escola é um espaço de convivência e é natural que conflitos e a violência 

apareçam. Então, é preciso pensar as ações e as reações dos educadores e dos 
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alunos nas suas interações, estimulando o diálogo e a resolução de conflitos. Um 

ponto essencial é que haja a reflexão da escola neste processo pedagógico para 

estimular relações não-violentas e o trabalho cooperativo. Se observarmos bem, isso 

não é nenhuma novidade, mas um reflexo da própria educação. 

A cultura de paz é um guarda-chuva que abriga cinco campos: valores 
humanos; educação para direitos humanos; mediações de conflito e práticas 
restaurativas; questões ligadas ao meio ambiente, que chamamos de 
ecoformação; e vivências e convivências escolares. Quanto mais a escola 

conseguir realizar atividades que as alcancem, mais estará fortalecendo sua 

comunidade escolar. 

14.6.5 Avaliação 

É esperado que a partir de uma modificação na perspectiva dos estudantes 

enxergarem os seus desafios pessoais como sujeitos a todas as diversidades que os 

cercam, mas contando agora com o seu respeito como agente articulador e promotor 

da paz, os resultados das atividades propostas proporcionarão melhorias no ambiente 

escolar e na convivência harmônica em sala de aula, na escola, na sua casa e em 

todos os ambientes que estejam inseridos. 

 

14.7 Projeto Soletrando – EJA 

14.7.1 Apresentação 

Projeto soletrando foi elaborado em conjunto com o corpo docente, no intuito 

de promover uma competição saudável geradora de uma aprendizagem significativa, 

buscando integrar e motivar estudantes de diferentes etapas de ensino a enriquecer 

o vocabulário e incentivar o aprendizado da correta grafia das palavras da Língua 

Portuguesa.  

Depois de elaborado e aprovado pela equipe escolar ficará exposto na escola, 

onde todos possam ter acesso. 
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14.7.2 Justificativa 

O Soletrando será realizado pela primeira vez em nossa escola e é aguardado 

com muita ansiedade e expectativa pelos estudantes e comunidade escolar, pois além 

de emocionante competição, há evidência de melhora significativa na aprendizagem 

dos estudantes. Portanto, neste ano, o SOLETRANDO terá duas edições; um em cada 

semestre. E a disputa será por série/ano escolar. 

Promoveremos uma competição em que todos os estudantes possam 

participar. O concurso será realizado em três etapas: na primeira etapa haverá 

eliminatórias entre os estudantes da mesma turma. Na segunda etapa, a competição 

será entre as turmas de cada ano. E a terceira fase ou finais será decidida entre os 

vencedores de cada ano. 

14.7.3 Objetivo Geral 

• O objetivo desse projeto é incentivar e motivar os educandos por meio de uma 

competição saudável, visando a ampliar o vocabulário, compreensão do 

significado das palavras e ortografia correta das palavras. 

14.7.4 Objetivos Específicos 

• Sanar dificuldades ortográficas; 

• Ampliar o vocabulário; 

• Despertar o interesse pela leitura e pela escrita correta; 

• Compreender o significado das palavras; 
• Fazer com que os estudantes tenham mais facilidade na grafia correta das 

palavras; 
• Incentivar todos os estudantes a participar; 
• Conhecer algumas palavras do novo acordo ortográfico; 

• Desenvolver o espírito competitivo. 

14.7.5 Metodologia 

• Envolver todos os estudantes na competição; 

• Escolher as palavras de acordo com o nível da série e se possível em conjunto 

elaborar as mesmas listas para as respectivas series; 
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• Expor o projeto soletrando para os estudantes e comunidade que poderão ter 

acesso a ele (regulamento, objetivos, datas etc.); 

• Entregar fichas para cada professor com nomes dos estudantes para colocar a 

pontuação;  

• Trabalhar leitura, ditado e reescrita das palavras em sala de aula; 

• Juntar as palavras da 1ª e 2ª etapa para a etapa final; 

• Premiar 1º, 2º e 3º colocados de cada série; 

• Divulgar por escrito em mural os nomes dos estudantes campeões; 

• Escolher em conjunto: professor e direção a premiação de cada turma, 

conscientizando que a premiação poderá variar de uma turma para outra. 

 

14.8 Projeto Multidisciplinar - EJA 

14.8.1 Justificativa 
 
O Projeto Multidisciplinar tem como objetivo relacionar conteúdos para 

aprofundar o conhecimento e trazer dinâmica ao ensino, onde uma disciplina auxilia a 

outra. Onde diversos ramos do conhecimento se complementam. O ponto principal é 

que os professores animados, com uma vontade comum e de boa vontade, esforçam-

se fora do seu domínio e de sua própria linguagem técnica aventurando-se num 

domínio que não lhes é próprio. Culminam na construção, juntamente com os 

estudantes, de algo surpreendente, que por vezes não se quantifica. Conhecimentos 

que serão abordados, para uma vida inteira, formando-o um cidadão reflexivo, crítico, 

independente da ferramenta pedagógica. Além de fornecer um meio de integração 

rápida e mútua que permeará e perpetuará a curto, médio e longo prazo, suas vidas. 

O mesmo acontece ao longo do ano letivo, com períodos de planejamento, 

onde os professores se reúnem em coordenação pedagógica para debruçam-se sobre 

os temas a serem abordados. Momentos de explanação dos objetivos e busca de 

soluções aos pontos apresentados e dados que fortalecerão os objetivos propostos. 

Além de pesquisa, levantamento de dados, elaboração da socialização e, de fato, a 

socialização. Durante o processo os estudantes, em sala de aula, utilizada como 

campo de pesquisa, participam de todo processo (pesquisa, levantamento da 
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problematização proposta, elaboração do que será apresentado e da culminância do 

projeto). 

Com o intuito de incentivar a socialização entre os estudantes, bem como 

promover a interdisciplinaridade e desenvolver os temas transversais, a 

responsabilidade, organização, respeito e formação plena do estudante, resultando 

em enriquecimento e integração da comunidade escolar, desenvolve-se o projeto 

multidisciplinar.  

Com a promoção e o enriquecimento cultural, o que formará um cidadão pleno, 

consciente de seu empoderamento global, como fator protagonizante de ações que 

marcarão suas memórias. 

14.8.2 Objetivo Geral 

• Formar um cidadão pleno por meio do conhecimento pedagógico e 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, sensibilidade humana e 

percepção de mundo. 

14.8.3 Objetivos Específicos 

• Incentivar a socialização dos estudantes; 

• Desenvolver a oralidade e a escrita; 

• Conhecer as manifestações culturais. 

• Promover a interdisciplinaridade na escola. 

• Desenvolver os temas transversais do currículo. 

• Desenvolver o senso de responsabilidade e organização, o respeito, a 

solidariedade, a confiança, aumentando a integração da comunidade. 

• Promover o enriquecimento cultural. 

14.8.4 Metodologia 

No início do semestre letivo, o grupo de professores, direção, coordenação, 

elege um tema gerador. O tema é levado aos estudantes os quais elegem subtemas. 

É eleito, entre os professores, dois orientadores por turma que coordenam a 

elaboração do trabalho. A apresentação acontece ao final do semestre letivo. 
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14.8.5 Avaliação 

• Apresentação do trabalho para coordenadores; 

• Apresentação cultural (para toda a escola); 

• Apresentação sistematizada em sala de aula; 

• Elaboração e apresentação de folder. 

Todas as datas das apresentações são decididas durante as coordenações. 

 

14.9 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE é um programa de 

assistência financeira suplementar com vistas a garantir no mínimo uma refeição 

diária aos estudantes beneficiários. 

14.9.1 Objetivo Geral 
 

 Suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos estudante beneficiários, 

através da oferta de no mínimo uma refeição diária, visando atender os requisitos 

nutricionais referentes ao período em que este se encontra na escola. 

 

14.9.2 Objetivos Específicos 
 

• Melhorar as condições fisiológicas dos estudantes, de forma a contribuir para a 

melhoria do desempenho escolar; 

• Promover a educação nutricional no âmbito da escola, de forma a reforçar a 

aquisição de bons hábitos alimentares; 

• Reduzir a evasão e a repetência escolar. 

 

A elaboração e planejamento do cardápio da alimentação escolar cabe ao 

Nutricionista Escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da 

população atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição 

dos gêneros alimentícios até a produção e distribuição da alimentação. 
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Às Instituições Educacionais fica a responsabilidade pela execução dos 

cardápios e distribuição aos estudantes. 

 

14.10 Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 

 

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), financiado pelo Governo 

Federal administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

destina recursos financeiros, em caráter suplementar, a escolas públicas da educação 

básica (e casos específicos) para uso em despesas de manutenção do prédio escolar 

e de suas instalações (hidráulicas, elétricas, sanitárias etc.); de material didático e 

pedagógico; e também para realização de pequenos investimentos, de modo a 

assegurar as condições de funcionamento da unidade de ensino, além de reforçar a 

participação social e a autogestão escolar. Os repasses são feitos anualmente, em 

duas parcelas iguais. 

 

14.11 – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF 

 

Regulamentado pela Lei Distrital Nº 6.023, de 19 de dezembro de 2017, o 

PDAF orienta-se pela observação e pela aplicação do princípio da autonomia na 

gestão escolar, considerando a perspectiva da gestão democrática. Constitui-se como 

mecanismo de descentralização financeira, de caráter complementar e suplementar, 

destinado a prover recursos às unidades escolares e regionais de ensino da rede 

pública, com vistas a promover sua autonomia para o desenvolvimento de iniciativas 

destinadas a contribuir com a melhoria da qualidade de ensino e o fortalecimento da 

gestão democrática na rede pública do Distrito Federal. 

A operacionalização do PDAF dá-se mediante transferência de recursos 

financeiros e execução no âmbito das unidades escolares e regionais de ensino da 

rede pública do Distrito Federal. A transferência de recursos é o mecanismo pelo qual 

se dá a descentralização financeira, por intermédio de seus agentes executores, em 

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2017/12_Dezembro/DODF%20241%2019-12-2017/DODF%20241%2019-12-2017%20SECAO1.pdf
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benefício das unidades escolares e regionais de ensino da rede pública. A execução 

compreende o processo de gestão e utilização dos recursos repassados para a 

efetivação do plano de trabalho e do projeto político-pedagógico, em nível local, e do 

plano de gestão, em nível regional. A execução do PDAF pauta-se pelos princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa e da eficiência, bem como da gestão democrática, da 

sustentabilidade e da economicidade. 
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15 PLANOS DE AÇÃO 

15.1 GESTÃO PEDAGÓGICA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1- Melhorar o 

desempenho dos 

estudantes do Ensino 

Fundamental anos 

finais e EJA. 

 Reduzir, ao final de 

2022 em 5% os 

índices de reprovação 

nos anos finais do 

Ensino Fundamental e 

EJA 3º segmento. 

 Acompanhamento 

por parte da 

Coordenação 

pedagógica das 

atividades 

desenvolvidas em 

sala de aula e as 

recuperações 

processual e reforço 

e acompanhamento 

das práticas 

avaliativas. 

 Durante os 

Conselhos de 

Classe. 

Equipe Gestora, 

Coordenação 

Pedagógica e 

professores. 

 Durante o ano 

letivo de 2022. 

2 – Desenvolver uma 

formação integral dos 

estudantes do Ensino 

 Promover durante o 

ano de 2022 passeios 

culturais a todos os 

estudantes do Ensino 

Promover passeios 

culturais a museus, 

cinemas, teatro, 

como forma de 

Por meio das 

avaliações 

institucionais 

realizadas com a 

 Equipe Gestora 

Coordenação e 

SOE. 

 Durante o ano 

letivo de 2022. 
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Fundamental anos 

Finais e EJA. 

Fundamental anos 

Finais e EJA 3º 

Segmento. 

aquisição dos bens 

culturais. 

comunidade 

escolar. 

3 – Implementar 

projetos de Leitura em 

sala de aula e 

biblioteca 

Participação de 100% 

dos estudantes do 

Ensino Fundamental 

anos Finais e EJA nos 

projetos 

desenvolvidos pela 

escola. 

Desenvolver durante 

todo o ano letivo, com 

todas as turmas 

projetos de leitura e 

projetos 

multidisciplinares. 

Por meio dos 

rendimentos 

obtidos ao final de 

casa etapa por meio 

de ficha literária e 

prova escrita. 

Equipe Gestora 

Professores e 

SOE. 

 Durante o ano 

letivo de 2022. 

4 – Tornar a escola um 

espaço propício à 

Educação Inclusiva. 

 Acesso e 

permanência de 100% 

dos estudantes ENEE 

nas Classes Comuns. 

- Realizar adequação 

curricular. 

- Encaminhamento 

para sala de 

Recursos dos 

estudantes ENEE. 

- Realização de 

projetos 

multidisciplinar 

voltados para a 

temática. 

Participação dos 

estudantes ENEE 

em todas as 

atividades 

propostas. 

Equipe Gestora, 

SOE, 

Coordenação 

Pedagógica. 

Durante o ano 

letivo de 2022. 
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15.2 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1- Reduzir os índices 

de evasão e 

reprovação no ano de 

2022. 

1.2 – Aperfeiçoar 

melhorias na 

aprendizagem. 

 

1- Reduzir a evasão 

escolar nos 9ºs anos. 

1 - Acompanhamento 

da frequência dos 

estudantes 

juntamente com o 

SOE. 

1 e 2 – Análise dos 

índices de evasão e 

reprovação escolar, 

constatada 

trimestralmente 

pela secretaria da 

escola. 

Equipe Gestora, 

Coordenação 

Pedagógica, 

professores e 

SOE. 

1 - Durante o 

ano letivo de 

2022. 

2 – Reduzir a 

reprovação escolar 

nos anos finais. 

2 – Cumprimento e 

acompanhamento do 

currículo. 

2.1 – Observância 

das práticas 

avaliativas de acordo 

com as Diretrizes de 

Avaliação da SEEDF. 

2.2 – 

Acompanhamento 
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dos processos de 

ensino aprendizagem 

por meio dos 

Conselhos de 

Classe. 

3 – Elevação do índice 

de desempenho do 

IDEB  

3 – Intensificar e 

aperfeiçoar os 

projetos de leitura da 

escola. 

3 – Resultados das 

avaliações 

realizadas pelos 

professores 

bimestralmente. 
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15.3 GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1 – Verificar princípio 

da lei da Gestão 

democrática 

(Conselho Escolar). 

1 – Garantir 

participação efetiva 

nas ações e decisões 

pedagógicas 

administrativas e 

financeiras da escola. 

1 - Reuniões 

periódicas com os 

membros do 

Conselho Escolar. 

1.1 – Registro em 

atas das reuniões e 

decisões tomadas. 

Garantia da 

participação da 

Comunidade na 

gestão e no 

cumprimento de 

todas as ações no 

âmbito escolar. 

 Equipe Gestora 

e membros do 

Conselho 

Escolar. 

Durante o ano 

letivo de 2022. 

– Fortalecer a 

parceria com o 

Conselho Tutelar, 

CRAS e Posto de 

Saúde. 

2 – Participação nas 

reuniões de Rede 

Social. 

2 - Encaminhamento 

de estudantes para 

atendimento sempre 

que se fizer 

necessário. 

Pela devolutiva dos 

encaminhamentos. 

Serviço de SOE.  

 

 
 
 
 



     
74 

CEF 411 de Samambaia 

 
15.4 GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 Atualizar e Avaliar o 

Regimento Interno 

com a participação da 

comunidade. 

 Fazer cumprir o 

Regimento da Escola. 

 Reelaborar junto aos 

estudantes e pais o 

Regimento Interno. 

Pelo cumprimento 

das normas 

estabelecidas no 

Regimento por toda 

a comunidade 

escolar. 

Direção, 

Coordenação, 

Professores e 

SOE. 

Durante todo o 

ano letivo de 

2022. 

 

 

 

Reduzir os índices de 

violência no interior e 

nos arredores da 

escola. 

Reduzir os índices de 

violência em 100%. 

Buscar junto aos 

órgãos competentes 

soluções para o 

problema de 

segurança na escola. 

 Direção, SOE, 

Coordenadores. 

Durante o ano 

letivo de 2022. 

 

 

 

Envolver a família 

como parceira na 

educação dos filhos. 

Manter a participação 

dos pais em reuniões 

e Conselhos. 

Criar oportunidades 

de integração com a 

família. 

Presença dos pais 

nas reuniões e 

atividades 

desenvolvidas na 

escola. 

Direção, SOE e 

todo corpo 

docente. 
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15.5 GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Manter a transparência 

na aplicação dos 

recursos públicos. 

Divulgar a toda 

comunidade escolar 

sobre os recursos 

recebidos e 

utilizados na 

manutenção da 

escola. 

Fazer a divulgação, 

em blog, murais, em 

reuniões com pais e 

servidores de todos 

os recursos 

recebidos e 

aplicados. 

Observação e 

acompanhamento 

pela comunidade, 

Conselho Escolar e 

órgãos 

competentes. 

Equipe Gestora e 

Conselho Escolar 

Durante todo o 

ano letivo de 

2022. 

 

 

 

 

 

Gerir os recursos 

destinados a 

manutenção da escola 

de forma eficaz e 

eficiente. 

Aplicar durante o ano 

de 2022, todos os 

recursos recebidos 

de acordo com as 

prioridades 

estabelecidas pela 

comunidade escolar. 

Aquisição dos bens, 

serviços e materiais 

de consumo 

necessário ao 

funcionamento da 

escola. 

Prestação de contas 

aos órgãos 

competentes. 

Equipe Gestora e 

Conselho 

Escolar. 

Durante todo o 

ano letivo de 

2022. 
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15.6 GESTÃO ADMINISTRATIVA. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1 – Garantir a aquisição 

e gerenciamento do 

patrimônio escolar. 

1 - Atender as 

demandas de bens 

materiais necessário 

ao pleno 

funcionamento da 

escola. 

1 - Vistoriar 

frequentemente 

todos os espaços 

averiguando a 

necessidade de 

reparos e ou 

reposição caso 

necessário 

 Pela observação e 

constatação das 

referidas 

demandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora. Durante todo o 

ano letivo de 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Preservar e 

conservar as estruturas 

físicas e patrimoniais 

durante o ano de 2022. 

2 – Manter as 

instalações e os bens 

patrimoniais durante 

o ano de 2022. 

2 – Promover por 

meio de palestra e 

campanhas 

educativas a 

conservação do 

patrimônio público. 
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15.7 BIBLIOTECA ESCOLAR – VINÍCIUS DE MORAES 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRA

MA 

Assegurar a 

manutenção da 

Biblioteca como 

ambiente 

convidativo, 

estimulante e de 

prática da leitura, 

escrita, estudo e 

pesquisa. 

• Agendamento da 

Biblioteca para a sua 

utilização por 

professores em 

regência de classe de 

suas respectivas 

disciplinas com suas 

turmas. 

• Promover o estímulo e 

apoio à formação de 

leitores. 

• Colocar-se a serviço 

da pesquisa. 

• Dispor o espaço como 

lugar de leitura e de 

escrita. 

• Dar liberdade aos 

estudantes para 

realizar suas 

pesquisas e fazer 

empréstimos dos 

materiais que 

desejarem. 

• Facilitar a leitura, não 

importando em que 

suporte ela se 

apresente. 

• Manter a agenda da 

Biblioteca e organizar 

a sua 

disponibilização 

assegurando a 

compatibilidade das 

atividades 

• Por observação 

crítica 

construtiva e 

interventiva dos 

responsáveis. 

• Por avaliação 

dos 

professores. 

• Por avaliação 

eventual e 

espontânea dos 

estudantes e 

comunidade. 

 

• Amadeu 

Batista Mota. 

Matrícula: 

027.311-2 

(Readaptado) 

• Maria Adriana 

Beserra. 

Matrícula: 

038.666-9 

• Marco Aurélio 

Braga. 

(Noturno) 

Matrícula: 

205.058-7 

(Readaptado)  

Durante o 

ano letivo de 

2022. 
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• Organizar o acervo na 

perspectiva 

interdisciplinar. 

• Ampliar o aspecto 

cultural da 

comunidade escolar. 

• Estimular os usuários 

da Biblioteca a 

utilizarem os 

computadores para o 

estudo e pesquisa. 

 

agendadas com as 

demais atividades 

desenvolvidas. 

• Organizar as 

estantes e prateleiras 

de modo que o 

acesso aos livros em 

geral possa abrir-se 

diretamente ao 

usuário de modo 

inteligível 

e eficiente. 

• Orientar os usuários 

da Biblioteca a 

respeito do acesso 

aos computadores e 

quanto ao modo de 

seu manuseio e 

utilização e fazer o 

monitoramento. 

• Participar dos 

trabalhos e provas 
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multidisciplinares 

realizados 

periodicamente na 

escola, estimulando 

os professores a 

levarem com maior 

frequência os seus 

estudantes à 

biblioteca, 

orientando-os a 

respeito do acesso às 

estantes de livros e 

aos computadores e 

quanto ao modo de 

utilização da 

Biblioteca. 

• Zelar pela realização 

da renovação e da 

manutenção da 

mesma, com 

equipamentos, 
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espaços e acervos 

bibliográficos. 

15.8 SECRETARIA ESCOLAR 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Atendimento à 

Direção da escola 

Suporte à Direção da 

escola em dados 

referentes aos 

estudantes, lista de 

turmas e endereços 

dos estudantes, 

movimentações de 

estudantes quando 

houver vagas, 

orientações e 

questionamentos que 

se fizerem 

necessários. 

Informações gerais 

de dados estatísticos 

dos estudantes, 

remanejamento de 

estudantes, 

elaboração junto à 

Direção de 

calendários de 

recebimentos de 

diários, digitação de 

notas, emissão de 

boletins, datas de 

matrículas novas e 

demais informações 

cotidianas que a 

Direção solicitar. 

Suporte constante à 

Direção da escola é 

o esperado; 

Equipe da 

Secretaria e 

Chefe da 

Secretaria em 

assuntos 

específicos em 

que sua presença 

for indispensável. 

Sempre que for 

necessário. A 

frequência é diária. 
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Atendimento aos 

estudantes 

Emitir declarações 

escolares, prestar 

informações 

referentes à 

secretaria. 

Atendimento no 

balcão da secretaria.  

Transferências 

somente para os 

responsáveis legais 

dos estudantes. 

Atender às 

solicitações nos 

dias e horários 

destinados ao 

atendimento ao 

público. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Sempre que 

necessário. 

Atendimento à 

comunidade externa. 

Atendimento aos 

secretários de outras 

unidades escolares, 

equipes da CRESAM 

e Conselho Tutelar 

quando se dirigirem a 

assuntos da 

Secretaria da Escola. 

Receber ligações, 

correspondências ou 

representantes do 

Conselho Tutelar em 

assuntos 

relacionados à 

secretaria. 

Buscar soluções ou 

encaminhá-las à 

direção ou 

UNIPLAT quando 

necessário. 

Chefe de 

secretaria 

preferencialmente 

e Equipe quando 

o/a chefe não 

estiver presente. 

Sempre que 

solicitado. 

Abertura de chamados 

no Sistema I-educar e 

Stefanini quando 

surgirem problemas 

no funcionamento dos 

sistemas de 

secretaria. 

Garantir o 

funcionamento regular 

dos sistemas 

eletrônicos da 

secretaria. 

Abrir chamados 

quando o Sistema I-

educar e/ou SGE ON 

LINE estiverem com 

problemas de 

funcionamento. 

Abrir e acompanhar 

a solução do 

chamado pelas 

equipes técnicas do 

chamado é o 

esperado. 

Chefe de 

secretaria 

preferencialmente 

e Equipe quando 

o/a chefe não 

estiver presente. 

Sempre que o 

sistema apresentar 

defeitos no 

funcionamento. 
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Acompanhar a 

correspondência 

eletrônica por e-mail 

das solicitações da 

UNIPLAT dirigidas à 

secretaria e soluções 

dos problemas 

apresentados. 

Comunicações com a 

UNIPLAT que 

coordena as 

secretarias escolares 

de Samambaia. 

Ler e-mails e 

responde-los 

conforme as 

solicitações da 

UNIPLAT. 

Atender ao 

solicitado pela 

UNIPLAT é o 

esperado. Os e-

mails devem ser 

abertos e 

respondidos pelo 

menos uma vez por 

dia. 

Chefe de 

secretaria 

preferencialmente 

e Equipe quando 

o/a chefe não 

estiver presente. 

Diariamente a 

UNIPLAT emite 

vários e-mails. 

Atendimento a 

UNIPLAT 

Informações e 

preenchimento 

referentes 

escrituração escolar e 

dados estatísticos dos 

estudantes da 

Instituição Escolar. 

Participar das 

reuniões que a 

UNIPLAT convocar a 

Secretaria e resolver 

todas as solicitações 

referentes à vida 

escolar dos 

estudantes. 

Suporte constante à 

UNIPLAT é o 

esperado. 

Chefe da 

Secretaria 

preferencialmente 

e Equipe quando 

o/a chefe não 

estiver presente. 

Sempre que for 

necessário. A 

frequência é diária. 

Atendimento aos 

Professores 

Suporte aos 

professores 

Emissão de listas 

provisórias e 

definitivas de turmas, 

assistência aos 

diários de classe e 

Suporte, 

orientações e 

esclarecimentos 

aos professores 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Sempre que 

necessário. 
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esclarecimento de 

dúvidas referentes às 

turmas, estudantes e 

notas. 

quando for 

necessário. 

Conferência e 

cobrança de 

documentos 

pendentes dos 

estudantes. 

Manter o arquivo de 

estudantes com as 

documentações 

completas. 

Cobrar documentos 

pendentes aos 

estudantes e 

responsáveis. 

A documentação de 

matrícula dos 

estudantes deverá 

estar completa. 

Toda a Equipe de 

Secretaria. 

Sempre que 

necessário. 

Elaboração dos 

diários de 

dependência e 

entrega ao 

pedagógico para 

distribuição aos 

professores 

responsáveis pela 

dependência. 

Emitir escrituração da 

Dependência de 

componentes 

curriculares dos 

estudantes. 

Fazer levantamento 

dos estudantes em 

dependência e emitir 

as FIAT’s individuais 

e, diários de 

dependência. 

Passar as listas à 

supervisão 

pedagógica para 

que esta distribua 

aos professores e 

providencie a 

realização dos 

estudos de 

dependência. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Uma vez por ano 

preferencialmente 

no 1º semestre 

letivo. 

Elaboração e entrega 

mensal do fluxo 

escolar à UNIPLAT. 

Informar mensalmente 

à UNIPLAT a 

quantidades dos 

estudantes 

Preencher formulário 

específico e entregar 

na UNIPLAT. 

Informar dados 

fidedignos na data 

de referência. 

Chefe de 

secretaria e 

secretário 

substituto em 

Todos os meses 

conforme 

cronograma 
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matriculados por série 

e turno. 

seus 

impedimentos. 

elaborado pela 

UNIPLAT. 

Elaboração e guarda 

dos livros de 

certificados emitidos. 

Registro em livros 

específicos dos 

Certificados de 

Conclusão do 3º 

Segmento, ENEM e 

ENCCEJA. 

Emitir os livros de 

Certificados de 

Conclusão do Ensino 

Médio na modalidade 

EJA, ENEM e 

ENCCEJA. 

Manter os livros 

atualizados e 

corretamente 

preenchidos na 

Secretaria. 

Chefe de 

Secretaria 

assessorado por 

toda a Equipe de 

Secretaria. 

Semestralmente na 

conclusão de novas 

turmas e 

anualmente nos 

Exames Nacionais 

conforme 

cronogramas e 

portarias publicadas 

Elaboração e guarda 

dos demais livros de 

escrituração escolar. 

Registro em livros 

específicos de toda a 

escrituração escolar 

exigida pela COSIE e 

legislação referente às 

secretarias escolares 

da SEEDF. 

Escrituração de livros 

de abertura e 

fechamento de anos 

letivos, investidura de 

secretários e 

diretores da escola, 

atas de promoção de 

estudantes e demais 

ocorrências que 

forem necessárias 

aos registros em atas 

específicas 

Manter atualizada 

toda a escrituração 

escolar. 

Chefe de 

Secretaria 

assessorado por 

toda a Equipe de 

Secretaria. 

Sempre que 

necessário. 
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referentes à 

secretaria escolar. 

Emissão de boletins 

bimestrais de notas 

dos estudantes 

Informar aos 

estudantes e 

responsáveis a notas 

bimestrais dos 

estudantes do ensino 

regular. 

Conferir as notas 

bimestralmente e 

imprimir os boletins. 

Entregar as notas à 

Direção da escola 

no período 

combinado é o 

esperado. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Finais de todos os 

bimestres. 

Emissão de 

certificados dos 

estudantes 

concluintes do 3º 

segmento da EJA, 

ENEM e ENCCEJA. 

Emitir certificados aos 

estudantes 

concluintes do 3º 

segmento da EJA, 

ENEM e ENCCEJA. 

Emissão dos 

certificados e lista de 

concluintes que será 

enviada à COSIE que 

providenciará a 

publicação do DODF. 

Entregar o 

certificado de 

conclusão aos 

estudantes até 120 

dias a partir da data 

de conclusão. 

Chefe de 

Secretaria 

assessorado pela 

Equipe de 

Secretaria. 

Finais dos 

semestres letivos e 

após publicação de 

resultados dos 

Exames Nacionais 

Formação de turmas 

do regular 

Montar todas as 

turmas do regular no 

início do ano letivo e 

todas da EJA no início 

de cada semestre 

letivo. 

Enturmar todos os 

estudantes 

matriculados no 

ano/semestre letivo. 

Nenhum estudante 

frequente e 

regularmente 

matriculado nesta 

escola ficará sem 

turma. 

Chefe da 

Secretaria 

assessorado pela 

Equipe de 

Secretaria. 

Todo início de ano 

letivo ao regular e 

semestre letivo à 

EJA. 

Informações gerais 

sobre vagas. 

Informar a 

comunidade 

Atendimento no 

balcão da secretaria 

Prestar a 

informação sobre a 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Sempre que houver 

procura por novas 
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interessada em 

realizar novas 

matrículas de 

estudantes sobre a 

existência ou não de 

vagas na série 

pretendida. 

sobre a 

disponibilidade de 

vagas para 

matrículas novas na 

escola. 

existência de vagas 

ou não para novas 

matrículas. 

vagas para 

matrícula. 

Lançamento de 

frequência no projeto 

presença. 

Lançar conforme 

calendário do MEC 

(bimestralmente) as 

frequências dos 

estudantes 

cadastrados no Bolsa 

Família. 

Cadastrar o 

percentual de 

frequência dos 

estudantes no 

Sistema Presença do 

MEC. 

O governo pretende 

com os incentivos 

sociais melhorar a 

qualidade de vida 

das famílias 

cadastradas e 

diminuir a evasão 

escolar. 

As frequências 

são lançadas em 

cada escola pelo 

Chefe de 

Secretaria ou 

servidor 

cadastrado no 

Sistema 

Presença. 

Conforme 

calendário bimestral 

montado pelo MEC. 

Lançamento de 

resultados finais da 

recuperação da EJA 

Lançar os resultados 

finais de 

aproveitamento de 

todos os estudantes 

da EJA 

Digitar no sistema de 

secretaria os 

resultados de 

recuperação final 

obtidos por todos os 

estudantes da EJA 

Deixar registrado 

em FIAT’s em 

banco de dados 

informações 

necessárias à 

emissão de 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Final de cada 

semestre letivo. 



     
87 

CEF 411 de Samambaia 

em todas as 

disciplinas. 

históricos escolares 

e transferências de 

estudantes da EJA. 

Matrículas Realizar matrículas de 

novos estudantes 

seguindo a estratégia 

de matrículas sempre 

que houver vagas. 

Receber e verificar as 

documentações e 

realizar o cadastro de 

matrícula e 

enturmação dos 

novos estudantes. 

Manter os cadastros 

atualizados e 

realizar novas 

matrículas sempre 

que surgirem vagas. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Sempre que 

surgirem 

estudantes 

interessados em 

vagas disponíveis 

na escola. 

Movimentação dos 

estudantes nas turmas 

Remanejar estudantes 

de turmas a pedido da 

Direção visando 

melhor desempenho 

pedagógico. 

Realizar o 

remanejamento de 

estudantes no 

sistema, quando 

solicitado pela 

Direção e havendo 

disponibilidade de 

vagas na turma 

visada. 

Auxiliar a Direção a 

realizar a melhor 

distribuição 

pedagógica dos 

estudantes nas 

turmas da escola 

incentivando melhor 

aproveitamento 

escolar dos 

estudantes. 

Toda a Equipe da 

Secretaria realiza 

o remanejamento 

juntamente com a 

Direção da 

escola. 

Sempre que houver 

a necessidade e 

vaga disponível na 

turma visada. 

Operação dos 

sistemas 

 I-educar e SGE 

Utilizar os sistemas de 

secretaria implantados 

pela SEEDF 

Cadastrar todas as 

ações da secretaria 

nos sistemas. 

Visar mais agilidade 

e eficiência nos 

trabalhos realizados 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Diariamente. A 

secretaria não 

funciona sem os 
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pela secretaria 

acabando com as 

filas. 

sistemas da 

SEEDF. 

Organização do 

arquivo corrente de 

estudantes ativos e 

diários de classe. 

Manter atualizados e 

organizados todos os 

dossiês dos 

estudantes frequentes 

e diários de classes 

das turmas. 

Atualização e 

organização 

constante dos 

arquivos dos 

estudantes 

frequentes e diários. 

Encontrar com 

agilidade os dossiês 

dos estudantes e 

notas nos diários de 

classe. 

Toda a Equipe da 

Secretaria 

Durante todos os 

dias de expediente. 

Organização do 

arquivo passivo de 

estudantes. 

Manter atualizados e 

organizados todos os 

dossiês dos 

estudantes 

transferidos e 

infrequentes. 

 Atualização e 

organização 

constante de tosos os 

arquivos dos 

estudantes 

infrequentes e 

transferidos. 

Encontrar com 

agilidade o dossiê 

com a 

documentação 

escolar dos 

estudantes 

transferidos. 

Toda a Equipe da 

Secretaria 

Durante todos os 

dias de expediente. 

Organização do 

arquivo passivo de 

diários de classe. 

. 

Manter organizados 

todos os arquivos de 

diários de classes dos 

anos anteriores ao 

corrente ano letivo. 

Arquivar e organizar 

os diários de classe 

dos anos anteriores. 

Localizar com 

agilidade os diários 

de classe dos anos 

anteriores sempre 

que for necessário. 

Toda a Equipe da 

Secretaria 

Sempre que 

necessário. 
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Participação em 

reuniões da UNIPLAT 

e SEEDF 

Interagir com a 

UNIPLAT seguindo as 

orientações da 

SEEDF. 

Participar das 

reuniões convocadas 

pela UNIPLAT e 

SEEDF. 

Seguir as diretrizes 

de trabalho 

determinadas pela 

SEEDF. 

Chefe de 

Secretaria. 

Sempre que a 

UNIPLAT e SEEDF 

convocar. 

Participação em 

reuniões internas da 

escola em que a 

secretaria for 

convocada. 

Interagir com a 

comunidade escolar. 

Participar das 

reuniões da escola 

em que a secretaria 

for convocada 

prestando e 

recebendo as 

informações 

solicitadas. 

Prestar informações 

referentes à 

secretaria quando 

solicitado nas 

reuniões da escola. 

Chefe de 

Secretaria ou 

toda a Equipe de 

Secretaria 

conforme 

convocado pela 

Direção da 

escola.  

 

Sempre que 

necessário. 

Planejamento de 

estratégias de 

matrículas junto à 

direção da escola e a 

UNIPLAT 

Organização das 

turmas do ano letivo 

seguinte em conjunto 

com as demais 

escolas da rede 

pública de ensino.  

Fazer levantamentos 

de prováveis 

estudantes 

aprovados ou 

reprovados 

considerando o 

quantitativo de 

estudantes novos, 

renovados que 

Organização do 

novo ano letivo 

referente às 

matrículas da rede 

pública de ensino. 

Chefe de 

Secretaria 

assessorado pela 

Equipe de 

Secretaria. 

A partir do mês de 

outubro até o início 

do ano letivo 

subsequente, 

durante todo o 

processo seguindo 

as orientações da 

UNIPLAT/SEEDF. 
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permanecerão e 

transferidos às 

escolas sequenciais. 

Preenchimento dos 

dados de rendimento 

escolar, censo escolar 

do DF e Educa-censo 

do MEC. 

Gerar dados 

estatísticos que 

subsidiarão decisões 

político-pedagógicas 

por parte da Direção 

da escola, da 

CRESAM, da SEEDF, 

do GDF, do MEC e do 

Governo Federal. 

Levantamento de 

dados e 

preenchimento em 

formulários 

específicos materiais 

(papel) e virtuais 

(softwares) 

disponibilizados 

pelas autoridades 

competentes. 

Prestar às 

hierarquias 

superiores as 

informações 

solicitadas 

referentes a 

matrículas, 

rendimento e vida 

escolar dos 

estudantes. 

Chefe de 

Secretaria 

assessorado pela 

Equipe da 

Secretaria. 

Durante todo o ano 

letivo nos períodos 

específicos 

designados pelas 

hierarquias 

superiores. 

Renovação de 

matrículas aos 

estudantes 

frequentes. 

Renovar as matrículas 

dos estudantes 

frequentes. 

Disponibilizar aos 

estudantes as fichas 

de renovação de 

matrícula escolar. 

Atualizar os dados 

cadastrais dos 

estudantes. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Todos os finais de 

ano/semestre 

letivos. 

Transferências Emitir DEPROV’s, 

FIAT’s e Históricos. 

Emitir os documentos 

de transferências. 

Emitir 

transferências. 

Chefe de 

Secretaria e 

Diretor ou Vice. 

Sempre que 

surgirem 

transferências. 
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15.9 Equipe de Apoio à Aprendizagem 

CRE: Samambaia 

Unidade Escolar: CEF 411 de Samambaia                                                        Telefone: 3901-7749 

Psicólogo responsável:                                                                                       Matrícula SEEDF:                         CRP: 
 

E-mail:                                                                                                                   Celular: 
 

Turno (s) de atendimento: 
 

Pedagogo responsável:                                                                                       Matrícula SEEDF:                          
 

E-mail:                                                                                                                   Celular: 
 

Turno (s) de atendimento: 
 

Profissional da SAA:                                                                                           Matrícula SEEDF: 

E-mail:                                                                                                                     Celular: 

Turno(s) de atendimento: 
Unidades Escolares Atendidas no Pólo: 
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Profissional da Sala de Recursos:                                                                       Matrícula SEEDF: 

E-mail:                                                                                                                     Celular: 

Turno(s) de atendimento: 

Orientador (a) Educacional: Maria de Deus Sales                                               Matrícula SEEDF: 210612-4 

E-mail: mariasales05@gmail.com                                                                         Celular: (061) 98174-5573 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

O Centro de Ensino Fundamental 411 está localizado na quadra 411 em Samambaia Norte, foi inaugurado em outubro de 1992 e 

atende nos 3 turnos, sendo 18 turmas no matutino, 18 no vespertino e 10 turmas de EJA de 3º Segmento, no turno noturno. Por ser 

escola inclusiva, o CEF 411 atende 31 estudantes ENEE e, uma das maiores dificuldades encontradas, é o fato de que a escola não 

contar com sala de recursos e equipe, o que impossibilita o atendimento adequado aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais. Os alunos DI, DF e TGD são atendidos no CEF 407 ou no CED 619. Os BV são atendidos no CEF 404. Já os alunos com 

transtornos específicos são atendidos no CED 123, mas não há vagas disponíveis para o atendimento de todos. Outro agravante é 

a é distância dos locais de atendimento, fato que impede, ou muitas vezes, por falta de um membro da família para acompanhar o 

estudante, este acaba por não ir, prejudicando assim o seu desenvolvimento. A escola está localizada em uma área com bastante 

vulnerabilidade social. É comum estudantes morarem apenas com a genitora, ou mãe e padrasto. Sendo que muitas vezes as mães 

saem para trabalhar muito cedo e só retornam à noite. E assim as crianças ficam sem o acompanha mento familiar, o que reflete em 

seu aprendizado. Felizmente a escola está bem organizada em suas coordenações pedagógicas, às terças e quintas acontecem as 

coordenações por área de conhecimento e às quartas-feiras as coletivas, que com a implantação dos ciclos se tornaram momentos 

de formação, o que facilita no acompanhamento, bem próximo, do desenvolvimento dos estudantes. 

mailto:mariasales05@gmail.com
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DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPON- 

SÁVEIS 

CRONO 

GRAMA 

AVALIAÇÃO 

Mapeamento 

institucional 

- Conhecer por 

meio de 

entrevistas e 

escuta sensível, 

pais, alunos e 

demais membros 

da comunidade 

escolar. 

- Proporcionar a 

participação da 

comunidade nos 

eventos 

promovidos pela 

escola. 

- Incentivar a 

família a participar 

- Analisar as 

características da 

escola, 

conhecendo, seus 

espaços físicos, 

sua equipe 

gestora, corpo 

docente e 

discente, projetos 

e modalidades de 

ensino. 

-Identificar quais 

as premissas de 

ensino estão 

presentes nas 

- Participação, 

junto a equipe 

pedagógica no 

planejamento das 

ações 

pedagógicas. 

- Participação dos 

coletivas 

pedagógicas 

semanais. 

- Participação 

junto aos 

professores das 

demandas. 

 

Serviço de 

orientação 

educacion

al 

 

Sempre que 

ocorrer 

demanda. 

 

Analisar os níveis de 

desempenho e 

organização do 

trabalho pedagógico. 
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dos conselhos de 

classe e dessa 

forma acompanhar 

o processo de 

aprendizagem dos 

seus filhos. 

práticas 

pedagógicas.  

-Verificar a 

participação e 

envolvimento das 

famílias no 

acompanhamento 

dos seus filhos na 

escola e nas 

decisões 

pedagógicas. 
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Assessoria ao 

trabalho coletivo 

-Acompanhar 

atividade de 

educação em 

saúde bucal, 

visando minimizar 

afastamentos de 

estudantes devido 

a problemas de 

saúde. 

- Reorganizar, por 

meio de amplo 

debate com 

profissionais da 

educação, o 

trabalho 

pedagógico 

buscando melhorar 

a qualidade do 

ensino 

- Promover a 

articulação 

- Ressignificar a 

práxis pedagógica 

com vista a 

melhoria da 

qualidade do 

ensino. 

-Estar acessível 

aos anseios da 

equipe gestora e 

professores 

procurando 

sempre promover 

o envolvimento de 

todos na busca 

da melhoria do 

ensino. 

- Contribuir na 

elaboração, 

planejamento e 

aplicação do 

PPP. 

- Realizar estudos 

junto aos 

professores sobre 

as concepções de 

aprendizagem 

nas 

coordenações 

coletivas. 

- Participação na 

elaboração e 

execução do 

PPP. 

- Participação nos 

eventos da 

escola. 

- Participação nos 

conselhos de 

classe. 

- Participação nas 

reuniões de pais. 

- Serviço 

de 

orientação 

educacion

al. 

- Equipe 

gestora; 

- 

Coordena

dores 

pedagógic

os. 

No decorrer 

do ano 

letivo e 

sempre que 

se fazer 

necessários

. 

Ocorrerá durante a 

realização dos 

eventos promovidos 

pela escola, 

conselhos de classe 

e escuta sensível 

aos pais e alunos. 
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pedagógica em 

rede, buscando 

parcerias com 

outros órgãos. 

- Participação em 

atividades 

realizadas com 

alunos. 

Acompanhament

o do processo de 

ensino. 

 

 

Acompanhar a 

implementação das 

diretrizes 

pedagógicas para 

os ciclos e 

participar da 

formação inicial e 

continuada de 

professores e 

demais membros 

- Acompanhar o 

processo de 

ensino e 

aprendizagem dos 

alunos. 

- Acompanhar a 

frequência dos 

estudantes. 

- Avaliação junto 

aos professores 

sobre o 

rendimento dos 

alunos. 

- Contatar as 

famílias e informar 

sobre faltas.  

- Serviço 

de 

orientação 

educaciona

l. 

 

Sempre que 

se fazer 

necessário. 

- 

Semanalme

nte na 

coordenaçã

o coletiva e 

por área de 

- Durante as 

avaliações 

institucionais. 

- Nas avaliações 

bimestrais. 

- No retorno dado 

pelas famílias e 

estudantes 

atendidos. 
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da equipe 

pedagógica 

garantindo assim 

as condições para 

sua 

implementação. 

- Propor reflexões 

acerca das 

demandas 

apresentadas pela 

comunidade 

escolar. 

-Realizar estudos 

sobre diretrizes de 

avaliação. 

- Solicitar a 

presença dos 

responsáveis 

quando se fizer 

necessário. 

- Elaborar 

relatórios para os 

devidos 

encaminhamentos. 

- Realizar 

atendimentos 

individuais e 

coletivos dos 

estudantes que 

apresentam 

alguma demanda.  

 

conheciment

o. 

- Nos 

conselhos 

de classe. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS 

NA ESCOLA. 

 

15.10 PROJETO TRANSIÇÃO 
PROJETO 

 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

 RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 

 

 

 

TRANSIÇÃO 
6ºs ANOS 

 

- Estabelecer ações que possam 

minimizar e/ou sanar os 

problemas advindos da transição 

de estudantes do 5º ano para o 6º 

ano do Ensino Fundamental com 

a utilização de métodos e 

estratégias que viabilizem um 

melhor rendimento escolar sob os 

aspectos cognitivos e 

psicossociais dessa clientela. 

 -  
 

 

- Promover ações que viabilizem 

melhor transição do estudante do 

5º ano para o 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

- Oportunizar aos estudantes do 

5º e 6ºanos do Ensino 

Fundamental o aprendizado de 

competências necessárias para 

que eles possam ter uma 

transição satisfatória para o 6º 

ano do Ensino Fundamental – 

Anos Finais, estando aptos a 

desenvolverem, eficientemente, 

novas habilidades exigidas no 

ano em que estão inseridos; 

 

 

 

 

Direção, 

coordenadores e 

professores. 

 

 

 

 

Ano letivo de 2022. 
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- Selecionar atividades que 

possibilitem o desenvolvimento 

de conteúdos significativos 

necessários à aquisição de 

habilidades e competências. 

- Propiciar o contato entre os 

estudantes do 5º ano e os 

estudantes das escolas de 6º 

ano, bem como com a direção da 

Unidade Escolar sequencial, a fim 

de que eles possam obter uma 

nova concepção da realidade 

escolar; 

- Estabelecer relações conjuntas 

para troca de experiências 

pedagógicas entre professores 

de 5º e 6º ano para sanar e/ou 

minimizar os problemas 

causadores da repetência no 6º 

ano; 

- Oferecer suporte e/ou 

informações, por meio de 
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relatórios, sobre os estudantes 

dos anos envolvidos, contribuindo 

para uma melhor adaptação do 

educando com as competências 

e habilidades exigidas no 6ª ano, 

facilitando a atuação do docente 

em sala de aula;  

- Compreender as relações de 

convivência entre os estudantes 

para interagir em diferentes 

grupos; 

- Construir uma relação de 

autoconfiança do estudante com 

o professor e os colegas de turma 

como forma de preparação para 

o enfrentamento de situações 

novas/adversas das vivenciadas 

no cotidiano do 5ª ano. 

 

 

 
 



     
101 

CEF 411 de Samambaia 

15. 11 JOGOS INTERCLASSE 

PROJETO 

 

OBJETIVO PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

 RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 

 

 

 

JOGOS 
INTERCLASSE 

 

. A realização desses jogos tem o 

objetivo geral de avaliar o grau de 

conhecimento dos estudantes 

com relação às modalidades 

desportivas desenvolvidas bem 

como a promoção da interação 

social entre os estudantes da 

escola. 

 

- Avaliar o grau de conhecimento 

dos estudantes sobre as 

modalidades desenvolvidas. 

- Promover interação social entre 

os estudantes da escola. 

- Promover atividades visando a 

quebra de rotina no ambiente 

escolar. 

- Incentivar a prática de 

atividades saudáveis. 

Coordenadores e 

professores. 

Durante os jogos. 
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15.12 CIRCUITO DE CIÊNCIAS 
PROJETO 

 

OBJETIVO PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

 RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 

 

CIRCUITO DE 
CIÊNCIAS 

 

 - Fomentar e divulgar as 

atividades pedagógicas de cunho 

científico, tecnológico e cultural, 

realizadas por estudantes 

- O presente projeto será 

realizado por meio de 

questionários aplicados à 

comunidade escolar, com 

orientação dos professores de 

Ciências, no início do 2º 

bimestre.  

- De acordo com as abordagens 

levantadas serão propostas 

hipóteses de como solucionar 

tais desigualdades e testar se 

suas aplicações serão possíveis 

 

 

 

 

Professores de 

Ciências. 

Professores, 

coordenadores, 

supervisão 

pedagógica e 

comunidade 

escolar. 
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15.13 INTERVALO CULTURAL 

PROJETO 

 

OBJETIVOS AÇÃO PROFESSOR 

 RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 

 

INTERVALO 
CULTURAL 

 Envolver docentes e 

discentes de modo a ampliar o 

repertório e o acesso a arte em 

todas as suas variáveis. 

 

Diariamente, no segundo 

intervalo – 20 minutos – uma 

turma, sob a supervisão do seu 

professor conselheiro, ficará 

responsável pelas atividades que 

serão desenvolvidas no período. 

Podendo utilizar o sistema de 

som, pátio coberto, áreas internas 

da escola, corredores e coreto. 

Poderão ser convidadas atrações 

externas, desde que previamente 

agendadas e autorizadas pela 

direção da escola. 

 

Coordenadores e 

professores 

conselheiros. 

Mensalmente nas 

coordenações 

coletivas. 
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15.14 PROJETO SOLETRANDO - EJA 

PROJETO 

 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

 RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 

SOLETRANDO 
• O objetivo desse projeto é 

incentivar e motivar os 

educandos por meio de 

uma competição saudável, 

visando a ampliar o 

vocabulário, compreensão 

do significado das palavras 

e ortografia correta das 

palavras. Sanar 

dificuldades ortográficas; 
• Ampliar o vocabulário; 

• Despertar o interesse pela 

leitura e pela escrita 

correta; 

• Compreender o significado 

das palavras; 

• Fazer com que os 

estudantes tenham mais 

• Envolver todos os 

estudantes na competição; 

• Escolher as palavras de 

acordo com o nível da 

série e se possível em 

conjunto elaborar as 

mesmas listas para as 

respectivas series; 

• Expor o projeto soletrando 

para os estudantes e 

comunidade que poderão 

ter acesso a ele 

(regulamento, objetivos, 

datas etc.); 

• Entregar fichas para cada 

professor com nomes dos 

estudantes para colocar a 

pontuação;  

Professores de 

todos os 

componentes 

curriculares, 

coordenação e 

direção. 

• Apresentação do 

trabalho para 

coordenadores; 

• Apresentação 

cultural (para 

toda a escola); 

• Apresentação 

sistematizada em 

sala de aula; 

• Elaboração e 

apresentação de 

folder. 
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facilidade na grafia correta 

das palavras; 

• Incentivar todos os 

estudantes a participar; 

• Conhecer algumas 

palavras do novo acordo 

ortográfico; 

• Desenvolver o espírito 

competitivo. 

 
 

• Trabalhar leitura, ditado e 

reescrita das palavras em 

sala de aula; 

• Juntar as palavras da 1ª e 

2ª etapa para a etapa final; 

• Premiar 1º, 2º e 3º 

colocados de cada série; 

• Divulgar por escrito em 

mural os nomes dos 

estudantes campeões; 

• Escolher em conjunto: 

professor e direção a 

premiação de cada turma, 

conscientizando que a 

premiação poderá variar 

de uma turma para outra. 
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15.15 PROJETO MULTIDISCIPLINAR EJA  
PROJETO 

 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

 RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

  

MULTIDISCIPLINAR 
• Incentivar a socialização dos 

estudantes; 

• Desenvolver a 

interdisciplinaridade; 

• Desenvolver a oralidade e a 

escrita; 

• Conhecer as manifestações 

culturais. 

No início do semestre letivo, o 

grupo de professores, direção, 

coordenação, elege um tema 

gerador. O tema é levado aos 

estudantes os quais elegem 

subtemas. É eleito, entre os 

professores, dois orientadores 

por turma que coordenam a 

elaboração do trabalho. A 

apresentação acontece ao 

final do semestre letivo. 

Professores de 

todos os 

componentes 

curriculares, 

coordenação e 

direção. 

• Apresentação do 

trabalho para 

coordenadores; 

• Apresentação 

cultural (para 

toda a escola); 

• Apresentação 

sistematizada 

em sala de aula; 

• Elaboração e 

apresentação de 

folder. 
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15.16 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO  CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Tem por 

finalidade 

planejar, orientar 

e acompanhar as 

atividades 

didático-

pedagógicas, a 

fim de dar 

suporte à 

Proposta 

Pedagógica, 

promovendo 

ações que 

contribuam para 

a implementação 

das Orientações 

Curriculares da 

SEEDF em vigor. 

• Participar da 

elaboração, da 

implementação, do 

acompanhamento e da 

avaliação da Proposta 

Pedagógica da Unidade 

de Ensino. 

• Articular ações 

pedagógicas entre 

professores, equipes de 

direção assegurando o 

fluxo de informações. 

• Propor ações 

educativas que visem 

ao avanço de estudos e 

a recuperação do 

processo ensino-

aprendizagem. 

• Direção; 

• Professores; 

• Orientador 

educacional; 

• Coordenadoria 

Regional de 

Ensino, 

• Estudantes e 

comunidade 

escolar. 

Professores, 

orientador 

educacional, 

estudantes e, 

comunidade 

escolar. 

Seguiremos o 

cronograma 

previsto no 

calendário escolar 

do ano letivo de 

2022, quanto às 

datas 

comemorativas e, 

fim/início dos 

bimestres. 

• Coordenações 

por área as 

terças e 

quintas-feiras. 

• Coordenações 

coletivas às 

quartas-feiras. 

A avaliação será 

feita no decorrer 

do ano letivo 

propondo reflexão 

avaliativa da 

equipe, 

objetivando 

redimensionar as 

ações 

pedagógicas. 
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16 Anexos 

Momentos de reunião pedagógica – coordenação coletiva
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Biblioteca – Vinícius de Moraes 
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111 

CEF 411 de Samambaia 
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