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1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental Arapoanga foi 

pautado, com participação efetiva de toda a comunidade escolar, em cima de grandes 

reflexões sobre as finalidades da escola, o seu papel social, a definição de caminhos e 

ações que serão executadas por toda a comunidade escolar, reafirmando seu compromisso 

com uma educação de qualidade para a comunidade e com o intuito de garantir a 

aprendizagem de todos os estudantes. 

O Projeto Político Pedagógico envolve a composição dos documentos: Proposta 

Pedagógica, Currículo em Movimento da SEEDF, Conselho Escolar e o Plano de Trabalho 

Docente e o Regimento da Rede Pública de Ensino do DF. É um documento de suma 

importância, pois reflete a realidade da escola  sendo um norteador da ação educativa em 

sua totalidade e tem como finalidade; assegurar e fundamentar o funcionamento da 

Unidade Escolar, sua estrutura física e pedagógica, assim como dar garantia e legitimidade 

para que “a escola seja palco de inovações, investigações e grandes ações fundamentadas 

em um referencial teórico metodológico que permita a construção de sua identidade e 

exerça seu direito à diferença, à singularidade, à transparência, à solidariedade e à 

participação” (Veiga, 1996). 

No campo escolar, é necessário destacar que o processo de aprendizagem não se 

constrói de forma isolada, fragmentado do contexto sociopolítico, isto porque, qualquer 

situação não existe isoladamente, mas é resultado de um conjunto de fenômenos 

interligados. Entendemos que a escola é um espaço, onde os estudantes podem se 

desenvolver através de um processo rico em interações e construção de conhecimentos 

significativos, exercendo sua cidadania. Nesta perspectiva, o Projeto Político Pedagógico 

do Centro de Ensino Arapoanga foi sendo construído, dia a dia, impulsionado pelo desejo 

de melhor atender às necessidades da comunidade escolar.  

Na particularidade desse Projeto Político Pedagógico procura-se refletir sobre as 

diferentes abordagens que estão constituindo o ideário pedagógico do trabalho docente. 

Para tanto, o referencial teórico pautado na pedagogia sócio-histórica subsidiará a presente 

discussão. 
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

O Centro de Ensino Fundamental Arapoanga foi criado em 07 de outubro de 1998, 

e iniciou suas atividades em fevereiro de 1999, como Instituição de Ensino destinada ao 

atendimento do Ensino Fundamental do Setor Habitacional Arapoanga.  

A unidade de ensino iniciou sua trajetória atendendo da educação infantil à 8ª série 

nos três turnos. A partir do ano de 2013, a escola aderiu ao PROEITI e iniciou sua trajetória 

de atendimento exclusivo, em tempo integral, aos estudantes dos anos finais.  Esse 

programa tem por objetivo disponibilizar espaços e propostas socioeducativas que 

proporcionem o desenvolvimento integral e a interação da comunidade estudantil por meio 

da realização de experiências inovadoras, nas áreas de esporte e lazer, possibilitando a 

melhoria da qualidade de vida e a inclusão social.  

Depois de 24 anos atendendo a diferentes faixas etárias, ainda não consegue 

atender em 100% a comunidade local, fazendo com que as famílias procurem vagas em 

outras instituições e que, na maioria das vezes, não ficam próximas às suas residências 

obrigando-os a se deslocarem grandes distâncias para chegar à escola.  

Para atendimento aos jovens e adultos que não tiveram oportunidades de 

escolarização, e que em sua maioria encontram-se, durante o dia, em atividades de 

trabalho, contamos no período da noite com 03 turmas de Educação de Jovens e Adultos 

(1º segmento). 

EJA é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal pela Lei de Diretrizes 

Básicas e Bases da Educação para jovens e adultos (LDB 9.394/96). Ela tem o intuito de 

dar acesso à educação para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental.

 A proposta sempre foi que a comunidade escolar realize anualmente a avaliação 

institucional, visando à melhoria da escola. Dessa forma, a avaliação institucional torna-se 

um instrumento de reorientação do trabalho educativo, com base na construção coletiva de 

uma concepção de avaliação democrática e formativa, capaz de intervir efetivamente na 

realidade educacional, no sentido de contrapor-se à crescente exclusão e diminuir as 

desigualdades sociais. 

A Instituição é administrada pela equipe gestora, que tem como objetivo fortalecer 

os vínculos da comunidade escolar, potencializando o processo de ensino aprendizagem 

dos estudantes, com a participação efetiva do Conselho Escolar e da Associação de Pais 
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e Mestres do CEF Arapoanga. Ressalta-se que a participação de todos os segmentos da 

escola é fundamental para que se atinja êxito nas práticas pedagógicas propostas no 

decorrer do ano letivo.  

MANTENEDORA 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

DISTRITO FEDERAL 

CNPJ 03.950.051/0001-72 

Endereço completo Quadra 8 Conjunto I Área Central, Arapoanga-DF 

Telefone (61) 3901-4555 

Data de fundação 08/10/1998 

Utilidade Pública Educação 

 

NOME Centro de Ensino Fundamental Arapoanga 

Endereço completo Quadra 8 Conjunto I Área Central, Arapoanga-DF 

Telefone (61) 3901-4555 

E-mail cefarapoanga@edu.se.df.gov.br 

Localização Urbana 

Coordenação Regional de Ensino Planaltina 

Data de criação  

Autorização  

Reconhecimento  

Turnos de funcionamento Diurno e Noturno 

Nível de Ensino Ofertado • Anos Finais 

• Educação de Jovens e Adultos (1º Segmento) 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 

“Diagnosticar significa ir além da percepção imediata da mera opinião (do grego, 

ortodoxa) ou descrição, e problematizar a realidade, procurar apreender suas contradições, 

seu movimento interno, de tal forma que se possa superá-la por uma nova prática, fertilizada 

pela reflexão teórico-crítica.”  (Vasconcellos) 

A população que integra o Bairro Arapoanga, em Planaltina, Distrito Federal, na sua 

maior parte vive em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Verifica-se também, 

baixos níveis de escolarização e um considerável contingente de pessoas que se concentra 

na faixa etária jovem. A força de trabalho é exercida principalmente no Plano Piloto, sendo 

que a média da renda mensal é de um salário mínimo. 

Entre jovens e adultos desta população, conta-se um grande número de pessoas 

que, em idade própria, não tiveram oportunidade de início e/ou continuidade de 

escolarização. Nesse mesmo público encontram-se trabalhadores ativos e um considerável 

percentual de pessoas em busca de profissionalização e vagas de emprego. 

O Ideb foi implementado pelo INEP em 2007, no âmbito da política educacional, com 

o objetivo de representar certo aspecto da qualidade da educação, com base em dois 

indicadores: aprendizagem e fluxo. 

Ele é calculado a partir de dados de aprovação escolar oriundos do Censo Escolar 

e da média das notas obtidas pelos alunos no Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), que são testes padronizados em larga escala em Língua Portuguesa e Matemática. 

Vale ressaltar que o foco é em leitura e resolução de problemas, respectivamente. 

Ao divulgar as notas do Saeb, o INEP disponibiliza os dados desagregados por 

dependência administrativa e localização. Cada escola recebe um boletim de desempenho.  

Como podemos observar o IDEB do Centro de Ensino Fundamental Arapoanga 

encontra-se em constante crescimento, ultrapassando a meta projetada para o ano de 

2019. Com base nas informações é possível melhorar as práticas pedagógicas para o ano 

seguinte. 
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IDEB: Centro de Ensino Fundamental Arapoanga 

 

Fonte: INEP (2021)  
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

Considerando as exigências do mundo moderno, a educação deve ser vista como 

um valioso projeto de vida. A instituição escolar possui relevantes atribuições e históricas 

contribuições sociais. Uma destas é ser alicerce para aqueles que a enxergam como base 

para uma vida futura, seja no ingresso à carreira acadêmica ou mesmo ao trabalho 

profissionalizante. 

O Centro de Ensino Fundamental Arapoanga oportuniza aos seus estudantes uma 

educação pública de qualidade, baseada nos princípios de uma pedagogia sócio crítica, 

humana e integral, em que há a oportunidade para que o indivíduo busque a partir de suas 

vocações escolher melhor o seu futuro e exercer sua cidadania 

Com base nessa perspectiva, o Centro de Ensino Fundamental Arapoanga tem como 

função social, proporcionar a formação humana, intelectual e cultural necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades. Capacitando nossos estudantes a 

se tornarem cidadãos, participativos na sociedade em que vivem, atuantes na construção 

de uma estrutura social em que cada cidadão possa contribuir com suas escolhas, com 

seus saberes e também com sua força produtiva.  

5. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

O Centro de Ensino Fundamental Arapoanga tem por missão garantir o acesso e a 

permanência de todos, com princípios de igualdade e equidade, oferecendo ensino de 

excelência à comunidade, com condições de aprendizagem significativa, atualizada e 

eficaz, com vistas à formação integral de sujeitos protagonistas, críticos, competentes, 

autônomos, éticos e solidários.  

6. PRINCÍPIOS  

A LDB (Lei nº 9394/96) dá as instituições educacionais, liberdade e responsabilidade 

para elaborar seu projeto político pedagógico incluindo as demandas referentes à 

organização escolar procurando conciliar humanismo e tecnologia, conhecimento e 
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exercício de cidadania, formação, ética e autonomia intelectual, não perdendo de vista 

aspectos legais que regem a educação brasileira. 

É importante ressaltar que o projeto político pedagógico é a forma pela qual se 

exerce a autonomia da Instituição Educacional, levando em consideração o estudante, o 

docente, a comunidade e os servidores. 

O Projeto Político Pedagógico constitui-se num documento formal, intencional que 

se revela como articulador dos processos que ocorrem na Instituição Educacional, desde 

os mais simples aos mais complexos. 

Nesse contexto elaboramos nosso projeto político pedagógico por meio de 

discussões coletivas, reflexões e partilha de experiências, refletindo sobre princípios 

epistemológicos, éticos e estéticos que orientam a prática pedagógica e administrativa com 

todos os agentes envolvidos no processo educacional desta instituição com o objetivo de 

harmonizar o tempo, os recursos para atender a todos. 

Em suma, o trabalho desenvolvido no Centro de Ensino Fundamental Arapoanga 

adota como pressuposto epistemológico e didático pedagógico a Aprendizagem 

Significativa em um contexto sócio interacionista, que garante a participação de todos os 

atores envolvidos no sistema educacional e apresenta sua concepção de conhecimento 

evidenciando que o processo de conhecer é uma necessidade humana, historicamente 

construída, visando compreender e transformar a realidade a qual estão inseridos. 

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

A ênfase posta na importância do sujeito para processar o conhecimento, caracteriza 

um tipo de trabalho pedagógico, em que o “ensino está centrado no aluno”, no crescimento 

pessoal. Com embasamento na proposta Socio Interacionista de Lev Vygotsky (1896-1934) 

postulam uma dialética das interações com o outro e com o meio, como desencadeador do 

desenvolvimento sócio cognitivo. 

Para Vygotsky e seus colaboradores, o desenvolvimento é impulsionado pela 

linguagem. Eles acreditam que a estrutura dos estágios descrita por Piaget seja correta, 

porém diferem na concepção de sua dinâmica evolutiva. Enquanto Piaget defende que a 

estruturação do organismo precede o desenvolvimento, para Vygotsky é o próprio processo 
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de aprendizagem que gera e promove o desenvolvimento das estruturas mentais 

superiores. 

Esta teoria é concebida a partir do desenvolvimento humano, no que tange às suas 

relações sociais que as pessoas desenvolvem no decorrer de sua vida. Sendo assim, o 

processo de ensino aprendizagem também se constitui dentro das interações que ocorrem 

nos diversos contextos sociais. Neste sentido, a sala de aula deve ser considerada um lugar 

privilegiado de sistematização do conhecimento e o professor um articulador na construção 

do saber. 

Segundo Vygotsky (1989): 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem 

um significado próprio num sistema de comportamento social, e sendo dirigidas a 

objetivos definidos. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo 

de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual 

e história social. 

Logo, a pedagogia sócio interacionista traz a concepção de que toda a pessoa se 

constitui como ser humano pelas relações que estabelece com o outro. Desde o nosso 

nascimento, somos socialmente dependentes uns dos outros e entramos em um processo 

histórico que, de um lado, nos oferece informações sobre o mundo e visões sobre ele e, de 

outro lado, permite a construção de uma visão pessoal sobre este mesmo mundo. 

A história de nossa vida caminha de forma a processarem toda uma história de vida 

integrada com outras muitas histórias que se cruzam naquele momento, pois estamos 

inseridos em um tempo e em um espaço em constante movimento. 

Sendo assim, o ponto de partida desta nossa reflexão encontra-se no grande valor 

que essa teoria dá ao processo de interação e ao ensino na construção do conhecimento. 

Segundo Vygotsky (1987):  

[…] é na interação entre as pessoas que em primeiro lugar se constrói o 
conhecimento que depois será intrapessoal, ou seja, será partilhado pelo grupo 
junto ao qual tal conhecimento foi conquistado ou construído.  

Portanto, deve-se considerar a concepção do professor mediador no processo de 

ensino aprendizagem, a partir dos postulados de Vygotsky, pois, nas interações aluno-aluno 

e professor-aluno, a negociação de significados favorece a passagem do conhecimento 

espontâneo para o científico, possibilitando aos estudantes não só a apropriação do legado 
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cultural, a construção de suas funções psicológicas, bem como a elaboração de valores 

que possibilitam um novo olhar sobre o meio físico e social, como também sua análise e 

eventual transformação. 

Outro conceito importante destacado por Vygotsky se refere à Zona de 

Desenvolvimento Proximal, que pode ser entendido como a distância do nível de 

desenvolvimento real e potencial. Segundo Vygotsky (1998), o primeiro nível pode ser 

chamado de nível de desenvolvimento real, isto é, o nível de desenvolvimento das funções 

mentais da criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de 

desenvolvimento já completados. Quando determinamos a idade mental de uma criança 

usando testes, estamos quase sempre tratando do nível de desenvolvimento real. Segundo 

Vygotsky (1998): 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de atuação, funções   que   
amadurecerão, mas   que   estão presentemente em estado embrionário. Essas 
funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao 
invés de “frutos” do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza 
o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de 
desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente. 

Já a zona de desenvolvimento proximal é determinada pelas habilidades que o 

indivíduo já construiu, porém encontram-se em processo. Isto significa que a dialética da 

aprendizagem que gerou o desenvolvimento real, gerou também habilidades que se 

encontram em nível menos elaborado que o já consolidado. Desta forma, o 

desenvolvimento potencial é aquele que o desejo poderá construir. 

No contexto escolar, a escola promove, desenvolve, avalia e julga o desempenho 

intelectual dos estudantes. A sala de aula é um ambiente particularmente fértil e propício 

para a produção de movimentos de aproximação do nível de desenvolvimento real de 

competências, em relação a determinados conhecimentos/habilidades, para o nível de 

desenvolvimento potencial de indivíduos. Isso porque uma sala de aula é supostamente 

configurada tendo-se em mente um ambiente onde haverá uma inter-relação entre ensino 

e aprendizagem. E esse ensino é, supostamente, atribuído a professores que possuem 

mais experiência nesses conhecimentos do que aqueles que supostamente vão aprendê-

los, os estudantes. 

Oliveira (1997) confirma que os pressupostos vigotskianos concebem a escola como 

uma instituição social na qual o funcionamento cognitivo dos sujeitos é parte essencial da 
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atividade principal da própria instituição. A escola supõe, promove, desenvolve, avalia e 

julga o desempenho intelectual dos alunos (p. 45).   

Portanto, este Projeto Político Pedagógico (PPP) está embasado nas concepções 

de Vygotsky do entendimento da busca de uma escola ideal. Entenda como escola ideal 

aquela que oferece os instrumentos e conteúdos essenciais para uma aprendizagem de 

qualidade necessária para que os indivíduos possam desenvolver plenamente suas 

potencialidades, possam trabalhar com competência, viver com dignidade, participar 

plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, saibam tomar decisões 

fundamentais, continuem aprendendo, uma vez que a aprendizagem é um processo 

permanente e contínuo. 

 PRINCÍPIOS ÉTICO-POLÍTICOS 

Ainda em uma alusão social da educação e seus instrumentos, na teoria de Paulo 

Freire, há de se pensar a escola, para além das diretrizes, dos planos pedagógicos, dos 

processos de ensino e aprendizagem, como um componente da própria estrutura da 

sociedade, em que impera um sistema de desigualdades por decorrência de uma variedade 

de fatores e causas. Essa abordagem não serve para qualificar ou trazer rótulos a classes 

e sujeitos, ou a justificar estados e fenômenos. Pelo contrário, é uma referência para 

posicionamentos e mobilizações de mudança. O ensino, que valoriza os saberes sociais, 

que tem como partida a realidade vivida pelos educandos, conscientiza os sujeitos a 

modificarem as situações que os condicionam em desvantagem. Como questiona Freire 

(2007, p. 31) “[…] quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da 

libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca […]”. 

Para criar situações que propiciem o desenvolvimento da autonomia, o trabalho 

docente deverá privilegiar encaminhamentos didáticos, tais como: planejar realizações de 

tarefas; identificar formas de resolver problemas; formular perguntas significativas; levantar 

hipóteses e buscar meios de verificá-las; validar raciocínios; resolver conflitos; colocar-se 

no lugar do outro, para melhor refletir sobre uma determinada situação; considerar regras 

estabelecidas coletivamente. 

Para tanto, atitudes de respeito mútuo, sensibilidade e segurança, precisam ser 

vivenciadas no espaço escolar, pois a partir dessa vivência, o princípio educativo da 
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autonomia permitirá ao estudante: saber o que quer saber; como fazer para buscar 

informações, como desenvolver um dado conhecimento, como manter uma postura crítica, 

comparando visões e reservando para si o direito de conclusão (conforme PCNs, 1998). 

Baseado nesses ideais, os fundamentos ético-políticos elencados pelo CEF 

Arapoanga, determinam-se no espaço escolar, pelos seguintes princípios: 

• Formação, voltada para a construção da identidade do estudante e seus projetos de 

vida, considerando-se as características sociais, culturais e estéticas, cognitivas e 

afetivas de sua individualidade; 

• Valorização dos conteúdos de natureza atitudinal, ressaltando-se normas, valores, 

atitudes para o desenvolvimento da cidadania compreendida como participação 

social e política; 

• Orientação para a formação de comportamentos responsáveis, solidários, de 

cooperação, de respeito ao outro e de busca pela paz; 

• Fortalecimento da convivência grupal a partir do conhecimento ajustado de si 

mesmo, elo do sentimento de confiança da capacidade de inter-relação pessoal, 

visando à plena formação do cidadão e capaz de conviver com as diferenças; 

• Desenvolvimento da autonomia moral e intelectual dos estudantes, voltada a uma 

dimensão emancipadora e relacionada com os diferentes aspectos do indivíduo, isto 

é, intelectuais, morais, afetivos, éticos, estéticos e sócio-políticos; 

• Eleger a autonomia como um dos fundamentos ético-políticos, supõe considerar a 

atuação do estudante na construção do próprio conhecimento, isto é, a autonomia 

fala de uma relação emancipada, íntegra, com as diferentes dimensões da vida, o 

que envolve aspectos intelectuais, morais, afetivos e sociopolíticos “(PCNs, 

1998:90). 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS 

Estética da sensibilidade que contribui para constituir identidades capazes de 

suportar a inquietação, de conviver com o incerto e com o diferente. Em cada conteúdo 

ministrado em sala de aula, há a preocupação de agregar valores para que o estudante 

tenha conhecimento do passado, domínio do presente e visão do futuro. Em suma, a 

estética da sensibilidade é aprender a fazer. 
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O trabalho didático-pedagógico será norteado também pela valorização e respeito à 

diversidade, a atitude de aceitação do outro em suas diferenças e particularidades do 

indivíduo. 

O respeito às liberdades individuais estará presente em todos os projetos 

desenvolvidos pela escola, mas também nos atos e atitudes dos adultos com os estudantes 

que pertencem à instituição, bem como na convivência entre seus pares e nas práticas 

escolares que permitem ao estudante aprender e ter reconhecidos e valorizados os 

conhecimentos que é capaz de produzir segundo suas possibilidades. 

7. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

“Segundo o marco normativo brasileiro, é princípio e finalidade da educação a 
formação de cidadãos”. Tanto a Constituição Federal como a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação - LDB estabelecem que “a educação, dever da família e do 
Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (Projeto Político Carlos 
Mota, 2011, p 15).  

 

Neste sentido, o Projeto Político Pedagógico deve propiciar uma prática educacional 

interdisciplinar que favoreça ao educando apropriar-se dos recursos culturais relevantes 

para a intervenção e participação ativa e coerente na vida em sociedade. 

Em consonância com os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental 

apresentados nas normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN (2013) o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do Centro de Ensino Fundamental do Arapoanga tem por objetivo:  

1. possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a 

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

a Sustentabilidade; 

2. promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos 

letramentos; 

3. oportunizar a compreensão do ambiente natural e social da diversidade étnico-

cultural, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos 
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direitos humanos e de princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, 

latino-americana e mundial; 

4. fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos 

éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, 

permanência e formação integral dos estudantes; 

5. Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de 

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na 

perspectiva do protagonismo estudantil. 

6. Proporcionar momentos de conversa, de escuta individual e coletiva. 

7. Adequar o aprendizado com o foco na aprendizagem significativa. 

8. Desenvolver as habilidades socioemocionais previstas na BNCC. 

9. Reorganizar conteúdos de acordo com a nova realidade educacional, rever e adaptar 

objetivos. 

10. Melhorar o engajamento dos estudantes relacionado ao uso de tecnologias 

educacionais. 

11. Promover a colaboração e inovação de práticas psicopedagógicas entre os 

educadores. 

12. Estabelecer uma comunicação ativa, ética e transparente com os grupos de 

estudantes e a equipe escolar. 

13. Zelar pela qualidade das relações intrapessoais e interpessoais e o intercâmbio de 

experiências na escola e na rede. 

14. Avaliar e criar estratégias de recuperação da aprendizagem, disponibilizar meios 

tecnológicos e outros recursos de complementação da aprendizagem. 

De uma forma ampla, os objetivos a que se destina a educação nesta Unidade se 

identificam com uma educação emancipatória, alicerçada no desenvolvimento pleno em 

seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Visa à ampliação das capacidades de 

aprendizagem, desenvolvendo junto aos discentes um trabalho pedagógico pautado na 
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articulação curricular, integrando temas que compõem a formação integral dos indivíduos, 

desempenhando um trabalho pedagógico diferenciado de modo a contribuir para a 

erradicação da evasão, da retenção e ainda como forma de estabelecer a educação como 

direito universal. 

8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

No que diz respeito à educação, as diferentes concepções sobre o desenvolvimento 

e a aprendizagem trazem consequências para a prática pedagógica. As abordagens 

defendidas pelo PPP do CEF Arapoanga ressaltam, sobretudo, a perspectiva de uma 

educação dialógica, com embasamento na Pedagogia histórico crítica, que define a escola 

enquanto uma agência socializadora do saber sistematizado, produzido e acumulado 

historicamente pela humanidade. 

As teorias progressistas buscam uma pedagogia que tenha por finalidade atender os 

interesses dos que estão sendo dominados pelo sistema capitalista e não mais dos 

dominantes. Destaca-se aqui a “pedagogia crítico social dos conteúdos”, apresentada por 

Libâneo (1990, apud SAVIANI, 2008). 

[…] Libâneo entende que, na pedagogia crítico-social dos conteúdos, o papel 
primordial da escola é difundir conteúdos vivos, concretos, indissociáveis das 
realidades sociais, sendo esse o “melhor serviço que se presta aos interesses 
populares” (idem, p. 39). E os conteúdos do ensino não são outros senão os 
conteúdos culturais universais que vieram a se constituir em patrimônio comum da 
humanidade, sendo permanentemente reavaliados à luz das realidades sociais nas 
quais vivem os alunos (SAVIANI, 2011, p.419). 

A Pedagogia Histórico-Crítica tem seu fundamento no materialismo histórico e nos 

fundamentos psicológicos de Teoria Histórica Cultural de Vygotsky busca colocar a 

educação escolar a serviço da transformação social de forma crítica e não reprodutivista. 

Conforme esclarece Saviani (1996, p. 102) a expressão “Pedagogia Histórico-Crítica” 

representa: 

[…] o empenho em compreender a questão educacional a partir do desenvolvimento 
histórico objetivo. Portanto, a concepção pressuposta nesta visão da pedagogia 
histórico-crítica é o materialismo histórico, ou seja, a compreensão da história a 
partir do desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da 
existência humana. No Brasil, esta corrente pedagógica firma-se 
fundamentalmente, a partir de 1979. 

O que define de forma objetiva a expressão Pedagogia Histórico-Crítica é a 

articulação de uma proposta pedagógica que se empenha, não apenas em manter a 
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sociedade como está posta, mas em transformá-la a partir da compreensão dos 

condicionantes sociais. Saviani (2009) afirma que é possível uma pedagogia capaz de 

superar o problema da marginalidade, articulando a escola aos interesses da classe 

dominada. A Pedagogia Histórico-Crítica se empenha na defesa da finalidade da escola, 

que está ligada à questão do conhecimento produzido historicamente, indispensável à 

compreensão da prática social e neste sentido é preciso resgatar a função da escola e 

reorganizar o trabalho educativo.  

[…] situar a especificidade da educação como referida aos conhecimentos, ideias, 
conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos 
necessários a formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma de 
uma segunda natureza, que se produz, deliberada e intencionalmente, através das 
relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os homens 
(SAVIANI, 2012, p. 20). 

Segundo Aranha (1996), a Pedagogia Crítico-social dos conteúdos, como também a 

Pedagogia histórico crítica, busca construir uma teoria pedagógica a partir da compreensão 

de nossa realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel mediador da educação 

no processo de transformação social. Não que a educação possa por si só produzir a 

democratização da sociedade, mas a mudança se faz de forma mediatizada, ou seja, por 

meio da transformação das consciências (1996, p. 216). 

A democratização do acesso e da permanência na educação básica para a 

comunidade na qual a escola está inserida requer que ações pedagógicas sejam 

reinventadas, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao 

atendimento às necessidades formativas do estudante. Com o intuito de democratizar o 

acesso à educação e garantir a permanência do estudante, a escola passa, portanto, pela 

priorização às formas de sentir, pensar e agir dos diversos sujeitos coletivos e individuais. 

Como contribuição para uma educação transformadora, a participação, o diálogo e 

a liberdade dos sujeitos e grupos envolvidos com o cotidiano da escola não ocorrem como 

o idealizado por seus dirigentes, mas sim com a participação de toda a comunidade escolar. 

Defendida pelo Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (2014), esta opção teórico-metodológica justifica-

se em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população local um ponto 

relevante nesta escolha. Como as outras tendências progressistas, a Crítico-social dos 

conteúdos, de acordo com Freire (1999; 2001; 2004), também está preocupada com a 

função transformadora da Educação em relação à sociedade, sem, com isso, negligenciar 
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o processo de construção do conhecimento fundamentado nos conteúdos acumulados pela 

humanidade.  

Além da própria natureza interventora que o conhecimento desperta e aprimora nos 

estudantes, a interação dos sujeitos com o mundo a partir das novas visões proporcionadas 

pela educação, capacita-os continuamente a propor e elaborar transformações, 

adequações e, logicamente os direitos sociais tendem a favorecer a quem os conhece, a 

quem domina os mecanismos subjetivos dos bens materiais e imateriais da humanidade. 

Com referência a este aspecto, Freire diz, a respeito do homem que: "[...] A captação que 

faz dos dados objetivos de sua realidade, como dos laços que prendem um dado a outro, 

ou um fato a outro, é naturalmente crítica, por isso, reflexiva e não reflexa, como seria na 

esfera dos contatos (2007, p. 48)." 

9.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR  

O CEF Arapoanga oferta educação integral, na modalidade PROEITI em tempo 

integral com 10 horas diárias a 100% dos seus estudantes. Em conformidade com as 

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação Integral, a organização da matriz 

curricular da escola está pautada em uma educação formativa que busca o pleno 

desenvolvimento das potencialidades dos estudantes. 

Para alcançar este pleno desenvolvimento, a organização curricular da escola está 

estruturada em duas partes: 

i. Base Nacional Comum: contempla as disciplinas da BNCC; 

ii. Parte Flexível: constitui-se de projetos interdisciplinares que contemplam 

características regionais e locais, culturais e econômicas da sociedade em que a 

escola está inserida. 

Mas, esta organização, por si só, não deve ser suficiente. É necessário pensar 

também na abordagem deste currículo. Portanto, uma proposta para o processo de ensino 

e aprendizagem é constituí-lo em sequências didáticas estruturadas em cinco passos, a 

saber: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social 

final, propostos pela Pedagogia Histórico-Crítica. Com isso, o estudante poderá 

sistematizar o seu conhecimento de forma significativa a partir da realidade em que vive. 
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Dessa forma, a partir da construção e reconstrução de seus conhecimentos, o estudante 

deve ir progredindo em aspectos cognitivos e sócio emocionais. 

Nesse caminho, como fomento à Educação em Tempo Integral, o Ministério de 

Educação (MEC) criou por meio da Portaria Interministerial nº 17/2007, regulamentada pelo 

Decreto nº 7.083/2010, um programa federal que integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) como uma estratégia do Governo Federal para 

induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular. 

A organização do trabalho pedagógico precisa ter como núcleo a organização dos 
tempos, dos ambientes e dos materiais, sendo que, quando integrados, 
proporcionam uma rotina condizente com os interesses e as necessidades do 
estudante. (Diretrizes Pedagógicas da Educação Integral, 2018). 

Assim, ao se planejar o trabalho pedagógico, deve se ter como núcleo a organização 

do tempo, dos ambientes e dos materiais didáticos, de modo que, integrados, possibilitem 

uma rotina condizente com os interesses e as necessidades do estudante, tendo em vista 

a realidade local. 

No planejamento e na execução de cada atividade, são levados em conta o nível de 

conhecimento dos alunos, seu ritmo de aprendizagem e os tipos de motivação que os 

inspiram. Esse procedimento visa a respeitar as diferenças individuais e as características 

mais importantes da criança, na realização de cada uma das atividades. 

Nessa proposta de atendimento, 100% dos estudantes matriculados na Unidade 

Escolar foram contemplados com a nova carga horária, oportunizando, também, a 

ressignificação dos tempos, espaços e oportunidades educacionais. (Obs.: Aos estudantes 

não será facultado o direito de se ausentar em nenhum dos períodos.) 

A organização pedagógica acontece de forma entremeada, isto é, as atividades da 

Base Nacional Comum e as complementares da Parte Flexível encontram-se distribuídas 

nos dois turnos (Diretrizes Pedagógicas para a Educação Integral no Distrito Federal). Para 

Domingos (1985, p. 153), “cada conteúdo deixa de ter significado por si só, para assumir 

uma importância relativa e passar a ter uma função bem determinada e explícita dentro do 

todo de que faz parte”. 

Fica evidente neste cenário a urgência de pensarmos a educação para além do 

processo de escolarização. Se, como nos ensinou John Dewey, “educação é processo, é 

desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, mas a própria vida” torna-se fundamental 
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reconhecer com clareza o contexto em que estamos trabalhando como educadores para 

ampliar o alcance de nossa intervenção e minimizar os efeitos desta crise. 

O corpo docente da Instituição Educacional, o CENTRO DE ENSINO 

FUNDAMENTAL ARAPOANGA vem desenvolvendo suas atividades didático-pedagógicas 

propondo sempre a melhoria das práticas pedagógicas como forma de articular e promover 

a aprendizagem do aluno de forma eficaz através das propostas apresentadas e realizadas 

durante o exercício letivo. Integram essas ações, estudos coletivos, planejamento (no 

horário de coordenação) com temas pertinentes ao processo pedagógico. 

O currículo do Ensino Fundamental deve ter uma base nacional comum e ser 

complementada por uma parte flexível, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela (LDB).
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10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

Em consonância com essas diretrizes, o trabalho pedagógico do ano letivo 2022 será 

construído com base em elementos primordiais que garantem uma educação de qualidade 

a cada um dos estudantes desta unidade escolar, a saber: a gestão democrática, a 

formação continuada, e a coordenação pedagógica como espaço para aprimoramento das 

práticas estão entre estes. 

Primeiramente, no que se refere à construção deste projeto, é imprescindível 

ressaltar que através da gestão democrática, toda a comunidade escolar foi incentivada a 

colaborar em sua reformulação para o ano letivo de 2022 e, de fato, ele foi requalificado 

com a participação efetiva de todos. 

10.1 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal -SEEDF, implantou a 

Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens. Na referida proposta, ganha 

relevância a avaliação formativa. 

Em relação à oferta e ao atendimento do Ensino Fundamental – Anos Finais, o 

trabalho pedagógico do CEF Arapoanga está pautado nas Diretrizes Pedagógicas para a 

Organização Escolar do 3º Ciclo para as aprendizagens. 

A concretização desta proposta de organização escolar, que se encontra coadunada 

com o disposto na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN), tornou-se possível por força do Plano Distrital de Educação (PDE 2015-2024) que, 

em sua estratégia 2.3, assim dispõe: 

[…] adotar, após amplo debate com a comunidade escolar, até o terceiro ano de 
vigência deste Plano (2018), modelo de organização escolar em ciclo, em 
substituição ao regime seriado, de modo a enfrentar os índices de reprovação e os 

percursos diferenciados de escolarização. 

De acordo com essa proposta, a organização escolar em ciclos para as 

aprendizagens proporciona mais oportunidades de aprendizagem, pois entende que o 

estudante percorre caminhos distintos e a escola se organiza para oportunizar a progressão 

continuada das aprendizagens para cada estudante o que pressupõe uma lógica diferente 

de funcionamento da unidade escolar. 
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Uma outra forma de organização dos tempos e espaços escolares, pois consideram 

a lógica do processo: 

Pedagogia diferenciada; 

Trabalho coletivo; 

Avaliação Formativa; 

Progressão continuada. 

  

  

Nos anos finais do ensino fundamental, o 3º ciclo para as aprendizagens é 

compreendido em dois Blocos bienais, 6º e 7º anos e 8º e 9º anos. Esses biênios são 

entendidos como unidades mínimas de progressão ou retenção, mas o fim do Bloco I não 

significa, necessariamente, que o estudante não possa recuperar as aprendizagens no 

Bloco II. A natureza dos Blocos é de se apropriar das necessidades dos estudantes e 

desconstruí-las ao longo de todo o percurso do 3º ciclo, por meio de intervenções 

pedagógicas, como os Reagrupamentos e Projetos Interventivos. 
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Organização do 3º Ciclo para as Aprendizagens 

1º Bloco 

(6º e 7º anos) 

2º Bloco 

(8º e 9º anos) 

• Estudantes com 11 e 12 anos de idade, 

com flexibilidade; 

• Possibilidade de reprovação no final do 

bloco (7º ano). 

• Estudantes com 13 e 14 anos de idade, 

com flexibilidade; 

• Possibilidade de reprovação no final do 

bloco (9º ano). 

Fonte: Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens p.18 

EJA 

Em consonância com a LDBEN nº 9394/96, Artigo (Art.) 37, a educação de jovens e 

adultos, é uma modalidade da educação básica “destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. Além da 

elevação do nível de escolaridade da população, segundo o Art. 22 da LDBEN nº 9394/96, 

a EJA tem como finalidade o desenvolvimento da autonomia dos educandos, a sua 

preparação para o mundo do trabalho e para o prosseguimento nos estudos, assim como 

o compromisso com a formação humana deles. O público da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) apresenta especificidades próprias que exigem a utilização e criação de metodologias 

diversificadas no trabalho pedagógico. Adultos aprendem de modo diferente, visto que já 

são independentes, desenvolvem diversos papéis sociais, com experiências e 

responsabilidades no trabalho, na esfera familiar e na vida social, por isso é preciso 

desenvolver estratégias diferenciadas e significativas que deem sentido à aprendizagem. 

O uso de metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em resolução de problemas, 

com abordagens interdisciplinares e contextualizadas, que coloquem os estudantes em 

ação, devem ser propostas para alcançar os objetivos desejados. As aprendizagens ativas 

e aplicáveis que partem de situações reais fortalecem a autonomia dos estudantes adultos 

que preferem atividades nas quais atuam como autores, mediados pelo professor. 

Em relação à oferta e ao atendimento do 1º Segmento - na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos - EJA, o trabalho pedagógico nesta Unidade Escolar, está 
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fundamentado nas Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal. A unidade escolar possui 3 turmas: sendo uma 

multisseriada (1º e 2 etapas), uma da 3º etapa e outra da 4º etapa. 

Organização do 1º Segmento – EJA 

1ª Etapa 

2ª Etapa 

3ª Etapa 

4ª Etapa 

O conjunto das etapas do 1º Segmento da EJA corresponde aos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

• Estudantes com 

18 anos 

completos. 

• Ressalta-se que a matrícula de adolescentes (menores de 18 anos), 

no turno noturno, poderá ser efetuada somente com o 

consentimento expresso dos responsáveis e a devida orientação da 

equipe pedagógica. Recomendação nº 3/2016, da Promotoria de 

Defesa da Educação (PROEDUC). 

Fonte: Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal (2020, p. 17-22) 

Partindo de uma apreciação da Proposta Político Pedagógica da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, a educação de jovens e adultos, destina-se ao 

atendimento dos jovens e adultos que não tiveram oportunidade de iniciar, ou progredir em 

seus estudos, principalmente por interferência de fatores sociais. Esta modalidade, nesse 

sentido, vem ao encontro de acolher pessoas já engajadas no mundo do trabalho, ou em 

busca de condições de inserção em uma vaga de emprego. De acordo, ainda, com o PPP 

da SEEDF, caracteriza-se a EJA por uma modalidade em que a educação é considerada 

um direito universal, em que se possibilita “[…] aprender ao longo da vida, integrando as 

políticas educacionais para além da alfabetização […]”. 

Em leitura da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9394/1996), colhe-se, 

no Art. 37, que “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. 

 



 GDF  -  SEE 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ARAPOANGA 

PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL 

 

 Quadra 8, Conjunto I, Área Central, Arapoanga-DF – CEP 73368-656 
 Fone: (61) 3901-4555 – E-mail: cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br 27 

 

10.2 ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS 

No que diz respeito ao alinhamento e organização do espaço e tempo das ações 

pedagógicas, a equipe gestora e equipe pedagógica elaboraram um protótipo da edição 

nº22 da Agenda Pedagógica CEFA e a apresentaram aos professores para discussão e 

validação. 

Sendo validada, esta agenda norteia todas as ações pedagógicas com orientações 

pertinentes acerca do Ensino Integral, da Organização em Ciclos, dos Registros e 

Escrituração dos Diários de Classe, do Sistema de Avaliação e do Cronograma Anual de 

realização das atividades pedagógicas.  

10.3 RELAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE 

A valorização da família e seu reconhecimento como partícipe da educação é uma 

ponte para um bom relacionamento entre a instituição escolar e a comunidade. A inclusão 

não deve se dar apenas em situações de conflito, em resoluções de problemas que 

envolvam o estudante, mas em todos os momentos da rotina escolar. Quando as famílias 

veem e reconhecem o papel transformador da escola e da educação, elas expressam isso 

em suas relações interpessoais. 

O planejamento escolar, nos diferentes formatos de oferta de ensino, é elaborado 

com base na abertura à participação e inclusão dos sujeitos. Todo o histórico de existência 

e evolução desta Unidade Escolar é alicerçado nas características, peculiaridades e 

dinâmicas da comunidade a que serve. As concepções pedagógicas, as iniciativas 

inovadoras da gestão e das diferentes equipes em atuação se alinham ao perfil social e às 

demandas objetivas e subjetivas produzidas nas interações destinadas à apropriação dos 

conhecimentos sobre o público atendido. 

10.4 METODOLOGIA DE ENSINO ADOTADA 

A metodologia é importante para que os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem possam ter a percepção e orientação da melhor maneira de se atingir os 

objetivos educacionais propostas. Existem várias metodologias disponíveis e cada uma se 

baseia em um determinado pressuposto da aprendizagem. Entre as muitas metodologias 
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disponíveis, o Centro de Ensino Fundamental Arapoanga propõe a utilização de 

metodologias ativas e da metodologia sociointeracionista. 

A metodologia sociointeracionista compreende o conhecimento como uma 

construção humana, que depende diretamente das relações sociais e emocionais 

estabelecidas entre o indivíduo e o meio ambiente. As metodologias ativas compreendem 

múltiplas formas e são segundo MORÁN 2015 “[...] pontos de partida para avançar para 

processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de 

reelaboração de novas práticas.” 

Entre as principais metodologias ativas propostas se destacam a aprendizagem 

baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos, que devem ser utilizadas 

levando-se em consideração a realidade da escola e as propostas didático-pedagógicas. 

10.5 EQUIPE DE APOIO 

INTERVENÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

A avaliação não pode ser um ponto final no processo ensino/aprendizagem, mas 

sim um recomeço ou continuidade. 

A avaliação é processual e durante esse processo avaliativo temos resultados e, 

geralmente, esses resultados não são, em sua totalidade, favoráveis. Ao analisar os 

resultados insatisfatórios, deve-se buscar meios de intervir para que o estudante alcance o 

resultado esperado. Trata-se de intervenções didático-pedagógicas planejadas pelo 

professor para que o estudante atinja os objetivos de aprendizagem propostos para 

determinado período (estabelecido pelo professor). 

Entendendo que a intervenção pedagógica é uma proposta de ensino que visa 

intervir no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com dificuldades, 

desenvolvendo e/ou retomando aprendizagens, para tanto o procedimento adotado 

interfere no processo. 

Em relação à EJA, além dos aspectos gerais observados pela Escola quanto às 

intervenções, é praticada uma escuta cuidadosa do estudante, a fim de identificar fatores, 

de origem pessoal, comunitária ou escolar, que ocasionem limitações à aprendizagem. 
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Essa escuta proporciona meios de dialogar com a realidade vivida e, junto a cada sujeito 

de aprendizagem, trazer meios potenciais de posicionar-se mediante as características do 

momento vivenciado, descobrindo formas de melhoria das habilidades de contato com os 

saberes e, consequentemente, um melhor desempenho na sua própria formação. 

11. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

Na Educação em Tempo Integral, é essencial a adoção de práticas pedagógicas 

desafiadoras e estimuladoras levando em conta as individualidades dos estudantes, 

vivenciando e reconstruindo o currículo no cotidiano escolar. 

O trabalho pedagógico desenvolvido na unidade escolar é voltado para as 

necessidades de aprendizagem de todos os estudantes, respeitando seus tempos de 

desenvolvimento, com a garantia de um processo contínuo de formação integral. Os 

estudantes do Ensino Fundamental Arapoanga assumem, em seu percurso formativo, a 

condição de sujeitos de direito e constroem, gradativamente, sua cidadania (BRASIL, 

2013). 

O ensino, então, não fica restrito à transmissão de conteúdos e à prática de 

avaliações que valorizem apenas o caráter quantitativo ao final de cada bimestre; diferente 

disso, aprimora-se constantemente os processos de ensinar, de aprender e de avaliar, 

tendo como princípio fundamental a garantia das aprendizagens para todos os estudantes. 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional do Distrito Federal, avaliar 

não se resume à aplicação de testes ou exames. Também não se confunde com medida. 

Medir é apenas uma pequena parte do processo avaliativo, correspondendo à obtenção de 

informações. Analisá-las para promover intervenções constantes é o que compõe o ato 

avaliativo; por isso, as afirmativas de que, enquanto se aprende se avalia e enquanto se 

avalia ocorrem aprendizagens são válidas tanto por parte do docente quanto do estudante. 

Esse processo é conhecido como avaliação formativa, ou seja, avaliação para as 

aprendizagens (VILLAS BOAS, 2013). 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que, na 

avaliação formativa, estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se 

ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para 

desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. (p.12). 
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Com base nesse documento o CEF Arapoanga buscou e pautou suas ações no 

processo avaliativo adotando a avaliação formativa como concepção e prática norteadora, 

para modalidades de ensino vigente que segundo as diretrizes de avaliação educacional, é 

um recurso pedagógico que promove aprendizagens significativas e direciona o estudante 

para a construção do conhecimento, sob a mediação do professor. É nela que os 

professores e equipe gestora avaliam o trabalho e o produto durante o bimestre, 

possibilitando análise do processo de ensino e aprendizagem, oportunizando a progressão 

continuada das aprendizagens, também defendida pelas Diretrizes, coaduna-se com a 

perspectiva de avaliação formativa, uma vez que implica avançar enquanto se aprende e 

aprender à medida que se progride. Com base nessa concepção, torna-se possível 

corroborar com avanços progressivos e a continuidade das aprendizagens. 

É inconcebível um processo de ensino/aprendizagem sem avaliação. Até mesmo 

nas atividades corriqueiras do cotidiano ela se faz presente.   

Ressalta-se que a avaliação pode ser realizada em diferentes vertentes, os 

mecanismos avaliativos para as aprendizagens, independente do instrumento, deverão 

sempre estar pautados na avaliação formativa. Conforme Cipriano Luckesi, não é o 

instrumento que determina se a avaliação é formativa ou classificatória e sim a postura do 

professor na análise dos resultados contidos nesses instrumentos. 

Em relação à Educação de Jovens e Adultos, a avaliação soma-se aos demais 

instrumentos pedagógicos da Escola para estabelecer pontes de diálogo com os sujeitos 

em suas realidades de vida, e também com seu status de vinculação ao sistema educativo, 

buscando aproximar os estudantes do contexto formativo dinâmico, gradual, contínuo e 

qualitativo. Como apontam as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2021, p. 50): 

A avaliação escolar na Educação de Jovens e Adultos, em seus diferentes 

processos e espaços, não poderá renovar as exclusões a que os sujeitos da modalidade 

foram submetidos ao longo do tempo. Portanto, deverá encorajar, orientar, informar e 

conduzir os estudantes em uma perspectiva contínua e formativa, com vistas ao 

desenvolvimento das potencialidades. 
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DIAGNÓSTICO 

Um dos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica do 

DF é a pedagogia Histórico-Crítica que, por sua vez, tem seus métodos pautados na prática 

social. 

Nesse contexto, é primordial que os estudos sejam iniciados a partir da realidade do 

estudante e a partir do que ele já sabe, já conhece. Daí a importância do diagnóstico. 

A avaliação diagnóstica está presente permanentemente no processo de avaliação 

da escola e entra nesse cenário como potencializadora da avaliação formativa, pois norteia 

como serão trabalhados os conteúdos de cada disciplina, acompanha e aponta as 

necessidades de aplicação de intervenções pedagógicas, que são oferecidas 

constantemente. 

Entende-se por avaliação diagnóstica uma ferramenta que traz informações sobre o 

quanto os estudantes dominam determinados conhecimentos, habilidades e competências. 

É possível, dessa forma, mapear os pontos fortes e de dificuldade da turma e de cada 

estudante, em específico, o que funciona de fato como um diagnóstico. 

Além de permitir que o professor possa adequar suas abordagens e estratégias de 

ensino às necessidades de cada estudante, estimulando seu progresso e fazendo com que 

ele atinja novos patamares em suas competências, as informações oferecidas por esse 

diagnóstico devem, também, guiar o planejamento docente e a escolha por intervenções 

pedagógicas adequadas, como forma de promover a recuperação dos pontos em que se 

identifica fragilidade na aprendizagem. 

A avaliação diagnóstica é importante em diversos momentos da aprendizagem para 

verificação das necessidades dos estudantes e como norteadora das nossas práticas, 

destacando-se em dois momentos a fim de registros em documentos oficiais: o diagnóstico 

inicial (no início do ano letivo) e o diagnóstico final (no final do ano letivo). 

Na Educação de Jovens e Adultos, organizada em regime semestral, é realizada 

uma avaliação diagnóstica no início do semestre (Avaliação Diagnóstica Inicial) - que traz 

subsídios para planejamento de estratégias e intervenções ao longo do período letivo, a fim 

de adequar os saberes e habilidades dos estudantes, corrigindo eventuais defasagens e 

aprimorando as potencialidades apresentadas -, e uma segunda avaliação diagnóstica 
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(Avaliação Diagnóstica Final), no término do semestre letivo - que auxilia na apreciação das 

evoluções formativas dos estudantes, em comparação ao ponto de partida da turma, e 

também diante dos objetivos pedagógicos da etapa cursada. Os dados colhidos nas 

avaliações diagnósticas, bem como os resultados auferidos durante o período, são 

registrados no RAV (Registro de Avaliação), documento referente a cada estudante, 

individualmente.   

11.2 AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 

A consolidação de uma cultura das avaliações externas, concebidas com o objetivo 

de aferir a qualidade do ensino, é uma das principais conquistas da área educacional dos 

últimos 20 anos. A implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb) pelo governo federal nos anos 1990 deu início a um processo de disseminação das 

avaliações externas entre as redes de ensino, que se intensificou na década seguinte. Além 

de permitir verificar o cumprimento do direito à aprendizagem, as avaliações externas 

possibilitam às secretarias e escolas traçar um diagnóstico de suas redes e desenvolver 

estratégias para o enfrentamento dos problemas que estejam afetando o desempenho dos 

estudantes. 

A avaliação é um processo que envolve desde a coleta de informações, que serão 

utilizadas para tomadas de decisões acerca das práticas pedagógicas. Desta forma é 

necessário a elaboração de instrumentos avaliativos, também é necessário a aplicação 

desse instrumento, a coleta de dados, o processamento dos dados e sua interpretação. 

A avaliação em larga escala é formulada por profissionais que não fazem parte do 

cotidiano das instituições escolares, deve ser desenhada para a aplicação em toda a rede 

de ensino, é padronizada e obedece a padrões pré-estabelecidos que devem ser projetadas 

de acordo com a natureza do que se avalia, de acordo com a matriz de avaliação. 

Por fim, os resultados da avaliação padronizada são codificados por uma pontuação 

em uma escala pré-estabelecida, a fim de permitir comparar os resultados ao longo do 

tempo, e utilizar os dados coletados para melhorar as práticas pedagógicas. 
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11.3 CONSELHO DE CLASSE 

Conselho de classe é o momento no qual a escola toda se reúne para discutir os 

resultados do que já foi feito até o momento no que diz respeito ao trabalho dos educadores, 

desempenho dos alunos e estratégias para melhorar todo o processo de ensino.  

No CEF Arapoanga adota-se o Conselho de classe participativo com análise das 

aprendizagens para reorganização das práticas docente e formação continuada no 

ambiente escolar. 

Seja no ensino remoto, seja no ensino presencial, está previsto para o ano letivo a 

realização de cinco conselhos de classe, a saber: conselho de classe do primeiro bimestre, 

conselho de classe do segundo bimestre, conselho de classe do terceiro bimestre, conselho 

de classe do quarto bimestre e conselho classe final. 

Mais do que “fechar as notas” dos estudantes, definir quem será aprovado e se 

haverá reprovação, nosso foco é refletir sobre a atuação dos diversos campos da escola 

propor mudanças de estratégias para que as metas pedagógicas definidas no planejamento 

do início do ano e pelo projeto político-pedagógico sejam cumpridas e esse processo seja 

feito de maneira mais justa e participativa em que não só professores e gestores sejam 

ouvidos, mas também os pais e os próprios alunos. Afinal, eles também são agentes ativos 

do processo de ensino aprendizagem.  

No que tange ao ensino aprendizagem e rendimento dos estudantes são destacadas 

além das notas e frequência dos estudantes, as potencialidades e fragilidades da turma 

que são sempre comparadas com o bimestre anterior.  

Para o bom andamento do conselho de classe, é primordial que os professores 

mantenham atualizados os Registros Formativos de Avaliação - RFA de cada estudante e 

reflitam com antecedência acerca das necessidades individuais, para que sempre que for 

solicitado, tenhamos as informações devidamente atualizadas. 

Para aprimoramento das nossas práticas, implantamos o pós-conselho, espaço onde 

os rendimentos das turmas são analisados e se planeja estratégias para que possamos 

alcançar com êxito as metas propostas no PPP. 

O Conselho de Classe na Educação de Jovens e Adultos guarda aspectos de 

complementaridade e revisitação das ações diagnósticas, interventivas e avaliativas. Com 
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uma atenção mais voltada aos aspectos qualitativos e com a contínua necessidade de 

subsidiar os estudantes com motivação e encorajamento para a continuidade e o avanço 

na escolarização, esse espaço torna-se mais um suporte de conhecimento sobre os sujeitos 

e suas dinâmicas de aprendizagem, trazendo subsídios para planejamento dos períodos 

subsequentes. 

11.4 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIDADE ESCOLAR 

A avaliação institucional constitui-se como um processo sistemático de discussão 

permanente sobre as práticas vivenciadas na escola, intrínseco à construção da sua 

autonomia, já que fornece subsídios para melhoria e aperfeiçoamento da qualidade do seu 

trabalho. Essa autonomia não desvincula a escola das demais instâncias do sistema, uma 

vez que a avaliação institucional articulada às avaliações, possibilita uma leitura da 

totalidade das instituições e do sistema (Oliveira et al., 2004, p.21). 

As médias bimestrais serão compostas da seguinte forma: 10,0 pontos do 

componente curricular da base nacional comum. 

No ensino presencial, a avaliação da aprendizagem se dará pela utilização dos 

seguintes instrumentos de coletas de dados: 

Prova bimestral: contemplando o componente curricular da base nacional comum 

Valor 5,0 pontos 

Simulado: constituído de 30 questões, sendo 4 questões para cada componente 

curricular da base nacional comum com mais de 4 aulas semanais e 3 questões para cada 

componente com 3 aulas semanais por turma. Valor 3,0 pontos. 

Atividades realizadas nas aulas do componente curricular da base nacional comum. 

Valor 2,0 pontos. 

 

12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

12.1 GESTÃO PEDAGÓGICA 

Relacionada diretamente à atividade-fim da escola: o processo de ensino e 

aprendizagem está ligado à gestão pedagógica composta pela equipe gestora, 
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Coordenador pedagógico e Supervisor pedagógico são responsáveis por estabelecer as 

diretrizes do currículo da escola, assim como os métodos e processos de aprendizagem 

para que o estudante seja formado integralmente em todas as suas dimensões. 

Para isso, é necessária uma avaliação do perfil dos alunos, assim como das 

competências dos professores que fazem parte do corpo docente da escola e foco nas 

práticas pedagógicas e indicadores educacionais. 

Tendo assim a responsabilidade de algumas atribuições escolares, como: 

Planejamento escolar; Articular a construção democrática do Projeto Político Pedagógico 

(PPP); Conduzir a decisão do sistema de ensino ou qual será o material didático a ser 

utilizado pela escola; Proporcionar momentos de formação continuada para a equipe 

docente e pedagógica; Estruturar práticas para garantir a inclusão escolar; Desenvolver 

uma visão orientada para resultados; Traçar planos de ação para realização de Projetos 

Interventivos para estudantes com baixo rendimento e dificuldades de aprendizagem; 

Orientar os professores na construção do planejamento anual e nos planos de aula; 

Encontrar formas relevantes de inserir a tecnologia educacional na prática pedagógica; 

Estabelecer meios para o relacionamento com os alunos e familiares; Engajar alunos e 

familiares no uso da tecnologia educacional; Envolver toda a comunidade na rotina e nos 

eventos escolares; Acolher os alunos e familiares no ambiente escolar; Mediar conflitos; 

Oferecer encaminhamentos metodológicos, orientações pedagógicas e material de apoio 

para otimizar a prática do professor; Planejar e facilitar reuniões com professores, pais e 

alunos. 
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Língua Portuguesa - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

•Ensinar a Língua 
Portuguesa em todos seus 
aspectos linguísticos de 
leitura, escrita e identificação 
da língua materna. 
•Empregar a língua oral em 
diferentes situações de uso, 
sabendo adequá-la ao seu 
interlocutor. 
•Desenvolver o uso da língua 
escrita em situações 
discursivas realizadas por 
meio das práticas sociais 
•Refletir sobre os textos 
produzidos, lidos ou ouvidos, 
atualizando o gênero e tipo 
de texto. 
•Empregar adequadamente 
as regras de concordância 
nominal (uso dos 
substantivos e seus 
determinantes) 
•Aplicar regras convencionais 
de acentuação gráfica, uso 
correto da ortografia e 
empregabilidade correta da 
pontuação na oralidade e 
escrita. 

Incentivar em 90% o gosto, a 
aceitabilidade e o prazer pela 
leitura no ano de 2022 no primeiro 
Bloco do Ensino Fundamental. 
•Aprimorar em 80% a leitura e 
escrita correta, fazendo uso da 
pontuação e dos aspectos 
gramaticais ao fim do 1º bloco em 
2022. 
•Saber diferenciar e escrever em 
65% as tipologias e gêneros 
textuais usados no cotidiano. 
•Aplicar em 70% a adequação de 
concordância no momento da 
escrita até o final do 1º bloco. 
•Dominar em 70% as classes 
gramaticais, a acentuação gráfica 
e a grafia correta das palavras na 
produção textual ao final do 1º 
bloco em 2022. 

•Aproximação do aluno aos livros de 
forma física em sala de aula. 
•Leitura oral individual e conjunta 
com adequações ao contexto social. 
•Produção de textos das diversas 
tipologias e gêneros do cotidiano 
destinados ao Projeto Café com 
Letras. 
•Produção de mapas mentais e 
fichas literárias. 
•Revisão e Reescrituras textuais.   
•Usar glossário para expandir a 
escrita. 
•Produção de diálogos orais e 
escritos. 
•Execução de exercícios, ditados, 
frases e períodos curtos. 
•Atividades interventivas para um 
aprendizado significativo. 

  
  

•Avaliação Formativa e 
contínua por meio de 
atividades, provas e 
simulados.   
•Portfólios 
•Exercícios 
•Correção de textos 
•Participação oral e escrita 
•Fichas literárias 
•Produções autorais de 
textos de vários gêneros 

•Daniela Barros 
•Maria Cleonice 

•As atividades 
serão executadas 
semanalmente, 
mensalmente, 
bimestralmente e 
semestralmente. 
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Língua Portuguesa - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

•Elevar o rendimento de 
aprendizagem em relação 
à disciplina Língua 
Portuguesa em todos seus 
aspectos linguísticos e 
gramaticais com a prática 
da leitura e o domínio da 
escrita. 
•Utilizar os conhecimentos 
adquiridos na produção 
escrita e oral para 
formação integral do 
indivíduo. 
•Ampliar o repertório de 
leitura através de textos de 
diversos gêneros e 
tipologias. 
•Incentivar o debate a 
partir de temas polêmicos 
como forma de 
desenvolver as 
habilidades orais, 
intelectuais e cognitivas. 
•Aprender e empregar 
regras da norma padrão 
nas diversas situações de 
produção e fala. 

• Aproximar em 90% a participação 
familiar e da sociedade no incentivo à 
leitura em casa e na escola. 
• Aprimorar em 90% a leitura, escrita, 
interpretação textual e o argumento-
crítico, demonstrando de forma 
efetiva o domínio da leitura e a 
assimilação dos conhecimentos 
adquiridos por meio da produção de 
orações e textos. 
•Escrever textos corretamente de 
acordo com a norma-padrão, com 
estruturas sintáticas complexas no 
nível da oração e do período. 
•Identificar e analisar os elementos 
morfossintáticos da oração. 
•Confrontar opiniões, expressar 
ideias, despertando a criticidade por 
meio de argumentos sobre variados 
assuntos. 
•Alcançar, no mínimo, 90% do contato 
do aluno com variados tipos de textos 
de forma presencial, de modo que se 
sinta familiarizado e reconheça o 
gênero textual lido e escrito. 

•Retomadas contínuas de conteúdos de 
caráter morfológico, sintático e linguísticos. 
•Apresentação e leitura de textos curtos de 
variadas tipologias e excertos textuais. 
•Análise de leitura, compreensão e 
interpretação de textos de diversos 
gêneros. 
•Contextualizar o estudo da gramática por 
meio de atividades relacionadas a textos e 
tirinhas. 
•Construção de frases e orações, aplicando 
de forma correta a ortografia, pontuação, 
acentuação, concordância verbal e 
nominal, regência verbal e nominal. 
•Análise morfossintática dos elementos das 
orações nos textos e exercícios propostos. 
•Produções destinadas ao Projeto Café 
com Letras. 
•Debates orais sobre temas polêmicos e 
atuais. 
•Contato e leitura de variados títulos e 
autores. 
•Revisão dos conteúdos estudados. 
•Atividades interventivas para um 
aprendizado significativo. 
• Buscar parceria entre escola, família e 
sociedade na aquisição e melhoria do nível 
de leitura e escrita. 

•Avaliação Formativa 
e contínua por meio de 
atividades, provas e 
simulados. 
•Correção de textos e 
exercícios. 
•Participação Oral e 
Crítica. 
•Produção de frases e 
orações coerentes. 
•Produção dos mais 
variados gêneros. 

•Daniela Barros 
•Maria Cleonice 
•Raimundo 

•As atividades 
serão 
executadas 
semanalmente, 
mensalmente, 
bimestralmente 
e 
semestralmente
. 
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Matemática - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

6ºano 
  
·Aplicar os conceitos matemáticos 
de forma a ser um transformador 
social; 
·Identificar aspectos históricos da 
ciência matemática de maneira a 
compreender o percurso do 
desenvolvimento da humanidade; 
·Desenvolver as competências 
necessárias para aplicar o 
conhecimento matemático para 
mudança da realidade em que 
está inserido; 
·Criar condições para que os 
alunos tenham compreensão dos 
conceitos e conteúdos 
matemáticos que serão 
trabalhados; 
·Aplicar os conceitos matemáticos 
de forma a ser um transformador 
social; 

·Potencializar o 
domínio das 
competências e 
habilidades 
matemáticas 
individuais e coletivas 
necessárias de 
maneira a alcançar, ao 
final de 2022, 100% o 
índice de aprovação 
em Matemática nos 6o 
anos. 

De maneira a alcançar as 
metas estabelecidas, serão 
desenvolvidas as seguintes 
ações pedagógicas: 
·Avaliações Diagnósticas; 
·Reagrupamentos; 
·Materiais Complementares 
para fixação dos conteúdos 
apresentados; 
·Propagação e incentivo a 
participação a Olimpíadas 
durante o ano letivo, em 
especial a OBMEP; 
·Participação ativa no 
Projeto Feira de Ciências; 
·Revisão dos conteúdos 
estudados. 
·Avaliações Diagnósticas e 
Intervenções pedagógicas, 
para administração das 
Potencialidades/Fragilidade
s detectadas ao longo do 
processo. 
·Busca de parceria entre 
escola e família para 
aprimorar o senso de 
responsabilidade com as 
propostas ofertadas pela 
unidade escolar. 

As ações serão acompanhadas através da 
verificação dos resultados obtidos nas 
atividades propostas durante o ano letivo de 
forma a qualificar a aprendizagem do 
estudante. Observando o seu avanço nos 
diferentes níveis dos conteúdos, respostas 
aos estímulos de interação e construção do 
conhecimento matemático. Deste modo, o 
intuito não está em quantificar as ações, mas 
nortear os estudantes a compreender a 
importância de seu papel no mundo, o quanto 
é capaz ao compreender e aperfeiçoar 
melhor as suas capacidades. De qualquer 
forma todos os alunos participarão de todas 
as avaliações somativas previstas no 
Sistema Único de Avaliação (S.U.A) desta 
instituição de ensino, tais como: Simulado 
(Instrumento de avaliação interdisciplinar 
envolvendo todos os componentes 
curriculares trabalhados no bimestre), 
atividades avaliativas, acompanhamento 
formativo das atividades de sala de aula no 
caderno em matemática básica /geometria e 
através de uma  avaliação bimestral para 
mensuração do nível de aprendizagem obtido 
durante o processo. 

Vanessa Lima 
Rangel (6° ano) / 
Matrícula: 
229976-3 

Serão utilizadas 
as 5 aulas 
semanais 
durante todo o 
decorrer do ano 
letivo, de forma 
que as aulas 
sejam para 
compreensão e 
domínio da parte 
teórica da 
matemática e 
para 
aplicabilidade da 
mesma. Tal 
aplicabilidade 
não se resume 
apenas nas 
atividades 
propostas de 
sala de aula, 
mas ao contato 
do aluno com 
toda a 
comunidade 
extraescolar. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

7º ano 
·Entender através de dados e 
evidências matemáticas a sua 
contribuição como cidadão. 
·Desenvolver as competências 
necessárias para aplicar o 
conhecimento matemático para 
mudança da realidade em que 
está inserido; 
·Criar condições para que os 
alunos tenham compreensão dos 
conceitos e conteúdos 
matemáticos que serão 
trabalhados; 
·Aplicar os conceitos matemáticos 
de forma a ser um transformador 
social; 
·Identificar aspectos históricos da 
ciência matemática de maneira a 
compreender o percurso do 
desenvolvimento da humanidade; 
·Construir o conhecimento 
matemático de forma que seja 
capaz de resolver problemas 
cotidianos através da elaboração 
de modelos matemáticos; 
·Entender através de dados e 
evidências matemáticas a sua 
contribuição como cidadão. 

·Potencializar o 
domínio das 
competências e 
habilidades 
matemáticas 
individuais e coletivas 
necessárias de 
maneira a alcançar, ao 
final de 2022, em 80%, 
o índice de aprovação 
em Matemática nos 7° 
anos. 

De maneira a alcançar as 
metas estabelecidas, serão 
desenvolvidas as seguintes 
ações pedagógicas: 
·Avaliações Diagnósticas; 
·Reagrupamentos; 
·Materiais Complementares 
para fixação dos conteúdos 
apresentados; 
·Propagação e incentivo a 
participação a Olimpíadas 
durante o ano letivo, em 
especial a OBMEP; 
·Participação ativa no 
Projeto Feira de Ciências; 
·Revisão dos conteúdos 
estudados. 
·Atividades interventivas 
para um aprendizado 
significativo. 
·Busca de parceria entre 
escola e família para 
aprimorar o senso de 
responsabilidade com as 
propostas ofertadas pela 
unidade escolar. 

As ações serão acompanhadas através da 
verificação dos resultados obtidos nas 
atividades propostas durante o ano letivo de 
forma a qualificar a aprendizagem do 
estudante. Observando o seu avanço nos 
diferentes níveis dos conteúdos, respostas 
aos estímulos de interação e construção do 
conhecimento matemático. Deste modo, o 
intuito não está em quantificar as ações, mas 
nortear os estudantes a compreender a 
importância de seu papel no mundo, o quanto 
é capaz ao compreender e aperfeiçoar 
melhor as suas capacidades. De qualquer 
forma todos os alunos participarão de todas 
as avaliações somativas previstas no 
Sistema Único de Avaliação (S.U.A) desta 
instituição de ensino, tais como: Simulado 
(Instrumento de avaliação interdisciplinar 
envolvendo todos os componentes 
curriculares trabalhados no bimestre), 
atividades avaliativas, acompanhamento 
formativo das atividades de sala de aula no 
caderno em matemática básica /geometria e 
através de uma  avaliação bimestral para 
mensuração do nível de aprendizagem obtido 
durante o processo. 

Thiones da Silva 
Miranda (7° ano) 
/Matrícula: 
69856176 

Serão utilizadas 
as 5 aulas 
semanais 
durante todo o 
decorrer do ano 
letivo, de forma 
que as aulas 
sejam para 
compreensão e 
domínio da parte 
teórica da 
matemática e 
para 
aplicabilidade da 
mesma. Tal 
aplicabilidade 
não se resume 
apenas nas 
atividades 
propostas de 
sala de aula, 
mas ao contato 
do aluno com 
toda a 
comunidade 
extraescolar.  
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Matemática - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

8º ano 
·Direcionar o estudante a ser 
agente ativo no processo de 
ensino e aprendizagem; 
·Construir o conhecimento 
matemático de forma que seja 
capaz de resolver problemas 
cotidianos através da 
elaboração de modelos 
matemáticos; 
·Desenvolver as competências 
necessárias para aplicar o 
conhecimento matemático para 
mudança da realidade em que 
está inserido; 
·Desenvolver o pensamento 
matemático do estudante de 
forma investigativa para que 
possa fazer um paralelo com as 
situações cotidianas vivenciadas 
e as outras áreas do 
conhecimento; 
·Desenvolver uma postura que 
zela pela comunicação, pelo 
diálogo e pela colaboração como 
cidadão pertencente ao meio 
social; 
·Reconhecer a responsabilidade 
pela busca por conhecimento no 
decorrer da vida estudantil; 

Potencializ
ar o 
domínio das 
competênci
as e 
habilidades 
matemática
s individuais 
e coletivas 
necessárias 
de maneira 
a alcançar, 
até o final 
de 2022, 
100% de 
aprovação. 

Com o objetivo de alcançar as 
metas estabelecidas serão 
desenvolvidas as seguintes 
estratégias/ações de 
ensino/metodologias: 
· Estudo dirigido, jogos, vídeo 
aulas, plantões de Dúvidas; 
· Avaliações Diagnósticas; 
· Reagrupamentos; 
·Materiais Complementares 
para fixação dos conteúdos 
apresentados; 
· Propagação e incentivo a 
participação a Olimpíadas 
durante o ano letivo, em 
especial OBMEP; 
·Participação ativa no Projeto 
Feira de Ciências; 
·Revisão dos conteúdos 
estudados; 
·Atividades interventivas para 
um aprendizado significativo; 
·Busca de parceria entre 
escola e família para 
aprimorar o senso de 
responsabilidade com as 
propostas ofertadas pela 
unidade escolar. 

Para o acompanhamento das ações, será feita a 
verificação dos resultados obtidos nas atividades 
propostas durante o ano letivo, tendo como auxílio as 
intervenções pedagógicas, que buscam sanar as maiores 
dificuldades apresentadas pelos alunos em cada 
conteúdo apresentado. Neste contexto, será observado o 
desenvolvimento cognitivo do estudante nos diferentes 
níveis dos conteúdos, respostas aos estímulos de 
interação e construção do conhecimento matemático. As 
ações também serão acompanhadas através da 
verificação dos resultados obtidos nas atividades 
propostas durante o ano letivo de forma a qualificar a 
aprendizagem do estudante. Observando o seu avanço 
nos diferentes níveis dos conteúdos, respostas aos 
estímulos de interação e construção do conhecimento 
matemático. Deste modo, o intuito não está em 
quantificar as ações, mas nortear os estudantes a 
compreender a importância de seu papel no mundo, e o 
quanto é capaz ao compreender e aperfeiçoar melhor as 
suas capacidades. De qualquer forma todos os alunos 
participarão de todas as avaliações somativas previstas 
no Sistema Único de Avaliação (S.U.A) desta instituição 
de ensino, tais como: Simulado (instrumento de avaliação 
interdisciplinar envolvendo todos os componentes 
curriculares trabalhados no bimestre), atividades 
avaliativas, acompanhamento formativo das atividades 
de sala de aula no caderno em matemática 
básica/geometria e através de uma  avaliação bimestral, 
para mensuração do nível de aprendizagem obtido 
durante o processo. 

Átila Antônio 
Barros (8° anos) / 
Matrícula: 
69855692 

Serão utilizadas 
as 5 aulas 
semanais 
durante todo o 
decorrer do ano 
letivo, de forma 
que as aulas 
sejam para 
compreensão e 
domínio da 
parte teórica da 
matemática e 
para 
aplicabilidade 
da mesma. Tal 
aplicabilidade 
não se resume 
apenas nas 
atividades 
propostas de 
sala de aula, 
mas ao contato 
do aluno com a 
comunidade 
extraescolar. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

9º ano 
·Aplicar os conceitos 
matemáticos de forma a ser um 
transformador social; 
·Desenvolver as competências 
necessárias para aplicar o 
conhecimento matemático para 
mudança da realidade em que 
está inserido; 
·Direcionar o estudante a ser 
agente ativo no processo de 
ensino e aprendizagem; 
·Desenvolver o pensamento 
matemático do estudante de 
forma investigativa para que 
possa fazer um paralelo com as 
situações cotidianas vivenciadas 
e as outras áreas do 
conhecimento; 
·Desenvolver uma postura que 
zela pela comunicação, pelo 
diálogo e pela colaboração como 
cidadão pertencente ao meio 
social; 
·Reconhecer a responsabilidade 
pela busca por conhecimento no 
decorrer da vida estudantil; 

Potencializ
ar o 
domínio das 
competênci
as e 
habilidades 
matemática
s individuais 
e coletivas 
necessárias 
de maneira 
a alcançar, 
ao final de 
2022, em 
80%, o 
índice de 
aprovação 
em 
Matemática 
9° ano. 

Com o objetivo de alcançar as 
metas estabelecidas serão 
desenvolvidas as seguintes 
estratégias/ações de 
ensino/metodologias: 
·Estudo dirigido, jogos, vídeo 
aulas, plantões de Dúvidas; 
·Avaliações Diagnósticas; 
·Reagrupamentos; 
·Materiais Complementares 
para fixação dos conteúdos 
apresentados; 
·Propagação e incentivo a 
participação a Olimpíadas 
durante o ano letivo, em 
especial OBMEP; 
·Participação ativa no Projeto 
Feira de Ciências; 
·Revisão dos conteúdos 
estudados; 
·Atividades interventivas para 
um aprendizado significativo; 
·Busca de parceria entre 
escola e família para 
aprimorar o senso de 
responsabilidade com as 
propostas ofertadas pela 
unidade escolar. 

Para o acompanhamento das ações, será feita a 
verificação dos resultados obtidos nas atividades 
propostas durante o ano letivo, tendo como auxílio as 
intervenções pedagógicas, que buscam sanar as maiores 
dificuldades apresentadas pelos alunos em cada 
conteúdo apresentado. Neste contexto, será observado o 
desenvolvimento cognitivo do estudante nos diferentes 
níveis dos conteúdos, respostas aos estímulos de 
interação e construção do conhecimento matemático. As 
ações também serão acompanhadas através da 
verificação dos resultados obtidos nas atividades 
propostas durante o ano letivo de forma a qualificar a 
aprendizagem do estudante. Observando o seu avanço 
nos diferentes níveis dos conteúdos, respostas aos 
estímulos de interação e construção do conhecimento 
matemático. Deste modo, o intuito não está em 
quantificar as ações, mas nortear os estudantes a 
compreender a importância de seu papel no mundo, e o 
quanto é capaz ao compreender e aperfeiçoar melhor as 
suas capacidades. De qualquer forma todos os alunos 
participarão de todas as avaliações somativas previstas 
no Sistema Único de Avaliação (S.U.A) desta instituição 
de ensino, tais como: Simulado (instrumento de avaliação 
interdisciplinar envolvendo todos os componentes 
curriculares trabalhados no bimestre), atividades 
avaliativas, acompanhamento formativo das atividades 
de sala de aula no caderno em matemática 
básica/geometria e através de uma  avaliação bimestral, 
para mensuração do nível de aprendizagem obtido 
durante o processo. 

Vanessa Lima 
Rangel (9°anos) / 
Matrícula: 
229976-3 
  
Thiones da Silva 
Miranda (9°anos) 
/Matrícula: 
69856176 

Serão utilizadas 
as 5 aulas 
semanais 
durante todo o 
decorrer do ano 
letivo, de forma 
que as aulas 
sejam para 
compreensão e 
domínio da 
parte teórica da 
matemática e 
para 
aplicabilidade 
da mesma. Tal 
aplicabilidade 
não se resume 
apenas nas 
atividades 
propostas de 
sala de aula, 
mas ao contato 
do aluno com a 
comunidade 
extraescolar. 
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Ciências Naturais - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

6º ano 
•Auxiliar os estudantes no 
desenvolvimento do 
pensamento crítico acerca do 
seu papel e 
responsabilidades para 
consigo e com o meio 
ambiente. 
•Promover o 
autoconhecimento do próprio 
corpo e seus devidos 
cuidados, bem como a 
adoção de hábitos de vida 
saudáveis. 
•Desenvolver a prática da 
utilização das variadas fontes 
de informação e de 
tecnologia com o objetivo de 
adquirir e construir 
conhecimentos significativos. 
•Promover condições para 
que os estudantes alcancem 
desempenho compatível com 
a faixa etária e com as 
exigências que o mundo atual 
solicita de todos. 
•Criar um vocabulário 
científico que esteja 
relacionado com o cotidiano 
dos estudantes. 

6º ano 
•Chegar ao final de 2022, 
em 100%, os índices de 
aprovação em Ciências 
Naturais 6º ano. 

6º ano 
•Avaliações Diagnósticas; 
•Intervenções pedagógicas; 
•Vídeos, powerpoint; 
•Textos de variadas fontes (livro 
didático, sites, artigos 
científicos); 
•Projeto Feira de Ciências. 

6º ano 
•Avaliações periódicas (provas, 
testes, redações, mapa 
conceitual / mapa mental, 
exercícios rotineiros); 
•Apresentação de oficinas na 
Feira de Ciências. 

6º ano 
•John McArtson – 
02050714 

6º ano 
•14/02 a 25/02: período 
de avaliação 
diagnóstica inicial. 
•21/03 a 25/03, 30/05 a 
03/06, 29/08 a 02/09, 
10/11 a 18/11: períodos 
de intervenções 
pedagógicas. 
•28/03, 06/06, 05/09, 
21/11: Avaliação 
Simulado. 
•26/04 a 28/04, 05/07 a 
07/07, 04/10 a 06/10, 
05/12 a 07/12: Provas 
bimestrais. 
•19/08: Feira de 
Ciências. 
•15/12 a 16/12: período 
de avaliação 
diagnóstica final. 
•As demais ações 
permeiam todos os 
períodos sem datas 
específicas. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

7º ano 
•Auxiliar os estudantes no 
desenvolvimento do 
pensamento crítico acerca do 
seu papel e 
responsabilidades para 
consigo e com o meio 
ambiente. 
•Promover o 
autoconhecimento do próprio 
corpo e seus devidos 
cuidados, bem como a 
adoção de hábitos de vida 
saudáveis. 
•Desenvolver a prática da 
utilização das variadas fontes 
de informação e de 
tecnologia com o objetivo de 
adquirir e construir 
conhecimentos significativos. 
•Promover condições para 
que os estudantes alcancem 
desempenho compatível com 
a faixa etária e com as 
exigências que o mundo atual 
solicita de todos. 
•Criar um vocabulário 
científico que esteja 
relacionado com o cotidiano 
dos estudantes. 

7º ano 
•Atingir, ao final de 2022, 
em 80%, os índices de 
aprovação em Ciências 
Naturais 7º ano. 

7º ano 
•Avaliações Diagnósticas; 
•Intervenções pedagógicas; 
•Vídeos, powerpoint; 
•Textos de variadas fontes (livro 
didático, sites, artigos 
científicos); 
•Projeto Feira de Ciências. 

7º ano 
•Avaliações periódicas (provas, 
testes, redações, mapa 
conceitual / mapa mental, 
exercícios rotineiros); 
•Apresentação de oficinas na 
Feira de Ciências. 

7º ano 
•John McArtson – 
02050714 
•Tayne Valadares da 
Silva – 69867909 

7º ano 
•14/02 a 25/02: período 
de avaliação 
diagnóstica inicial. 
•21/03 a 25/03, 30/05 a 
03/06, 29/08 a 02/09, 
10/11 a 18/11: períodos 
de intervenções 
pedagógicas. 
•28/03, 06/06, 05/09, 
21/11: Avaliação 
Simulado. 
•26/04 a 28/04, 05/07 a 
07/07, 04/10 a 06/10, 
05/12 a 07/12: Provas 
bimestrais. 
•19/08: Feira de 
Ciências. 
•15/12 a 16/12: período 
de avaliação 
diagnóstica final. 
•As demais ações 
permeiam todos os 
períodos sem datas 
específicas. 
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Ciências Naturais - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

8º ano 
 
Desenvolver nos estudantes a 
capacidade e habilidades de 
investigação em ciências. 
Proporcionar condições adequadas para 
que os estudantes sejam capazes de 
identificar, classificar, organizar e 
regularizar os conhecimentos 
aprendidos. 
  
Despertar nos estudantes o interesse 
por aprender e fazer ciência, de forma 
que compreendam que o conhecimento 
produzido pela ciência é fruto da 
coletividade em prol do bem coletivo. 
  
Compreender a importância econômica, 
social e cultural da ciência e reconhecer 
a evolução do pensamento científico ao 
longo da história. 
  
Desenvolver a capacidade de ilustração 
científica (modelos, desenhos, 
esquemas) e enfatizar a sua 
importância. 
  
Recomposição das aprendizagens do 
período de crise sanitária (pandemia 
2020-2021). 

Aumentar, ao final de 2022, o 
índice de aprovação em 
100% em Ciências Naturais 
8º ano; 

Aulas expositivas; 
  
Curiosidades do mundo 
científico; 
  
Estudo de caso; 
  
Utilização do Livro Didático; 
  
Atividades investigativas e 
resolução de problemas; 
  
Seminários; 
  
Aulas práticas; 
  
Intervenções pedagógicas; 

Avaliações formais: Prova e 
Simulado; 
  
Avaliações informais: 
Exercícios avaliativos e 
trabalhos (seminários, 
relatórios, atividade de 
pesquisa, caderno, 
atividades); 

Professor: Mateus 
Alves de Melo 

As ações e 
avaliações serão 
orientadas de 
forma bimestral: 
  
Ao longo de todo o 
bimestre serão 
realizados as 
ações previstas e 
os exercícios 
avaliativos e 
trabalhos; 
  
Aos meados do 
bimestre será 
realizado a 
avaliação formal 
(simulado); 
  
Ao final do 
bimestre será 
realizado a 
avaliação formal 
(prova); 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

9º ano 
 
Desenvolver nos estudantes a 
capacidade e habilidades de 
investigação em ciências. 
  
Proporcionar condições adequadas para 
que os estudantes sejam capazes de 
identificar, classificar, organizar e 
regularizar os conhecimentos 
aprendidos. 
  
Despertar nos estudantes o interesse 
por aprender e fazer ciência, de forma 
que compreendam que o conhecimento 
produzido pela ciência é fruto da 
coletividade em prol do bem coletivo. 
  
Compreender a importância econômica, 
social e cultural da ciência e reconhecer 
a evolução do pensamento científico ao 
longo da história. 
  
Desenvolver a capacidade de ilustração 
científica (modelos, desenhos, 
esquemas) e enfatizar a sua 
importância. 
  
Recomposição das aprendizagens do 
período de crise sanitária (pandemia 
2020-2021). 
  

Aumentar, ao final de 2022, o 
índice de aprovação em 85% 
em Ciências Naturais 9º ano; 
  

Aulas expositivas; 
  
Curiosidades do mundo 
científico; 
  
Estudo de caso; 
  
Utilização do Livro Didático; 
  
Atividades investigativas e 
resolução de problemas; 
  
Seminários; 
  
Aulas práticas; 
  
Intervenções pedagógicas; 
  
  

Avaliações formais: Prova e 
Simulado; 
  
Avaliações informais: 
Exercícios avaliativos e 
trabalhos (seminários, 
relatórios, atividade de 
pesquisa, caderno, 
atividades); 

Professor: Mateus 
Alves de Melo 

As ações e 
avaliações serão 
orientadas de 
forma bimestral: 
  
Ao longo de todo o 
bimestre serão 
realizados as 
ações previstas e 
os exercícios 
avaliativos e 
trabalhos; 
  
Aos meados do 
bimestre será 
realizado a 
avaliação formal 
(simulado); 
  
Ao final do 
bimestre será 
realizado a 
avaliação formal 
(prova); 
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Geografia - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

Desenvolver o pensamento 
espacial, estimulando o 
raciocínio geográfico para 
representar e interpretar o 
mundo em permanente 
transformação; 
-Relacionar componentes da 
sociedade e da natureza; 
-Assegurar a apropriação de 
conceitos para o domínio de 
conhecimentos factuais (com 
destaque para os 
acontecimentos que podem ser 
observados e localizados no 
tempo e no espaço) e para o 
exercício da cidadania: 
-Favorecer o reconhecimento da 
diversidade étnico racial e das 
diferenças de grupo social; 
-Estimular o desenvolvimento 
das relações espaciais 
topológicas, projetivas e 
euclidianas, além do raciocínio 
geográfico, importantes para o 
processo de alfabetização 
cartográfica e a aprendizagem 
com as várias linguagens 
(formas de representação e 
pensamentos espaciais). 

 Incentivar em 80% a leitura e 
interpretação de mapas e 
imagens, relacionando-os com 
questões da realidade mundial 
para compreender os conceitos 
da geografia. 
  
-Discorrer em 80% sobre as 
características gerais do planeta 
Terra; 
-Saber identificar e analisar 80% 
a inter-relações entre os 
fenômenos, físicos e humanos, 
com vista a uma correta 
interpretação dos modos de 
organização do espaço; 
-Exercitar o interesse e o espírito 
de investigação e de resolução de 
problemas. 
  

Atrair o interesse dos estudantes 
por meio da curiosidade; 
-Considerar a realidade do aluno 
por aplicação ou por analogias; 
-Colocar os alunos para resolver 
situações-problema; 
- Desenhos de mapas e gráficos; 
- Revisão de conteúdos; 
-Leitura e escrita de textos;  
  

-Avaliação Formativa e 
contínua por meio de 
atividades, provas e 
simulados; 
-Trabalho de pesquisa; 
- Participação das aulas; 
- Respeitando o tempo de 
aprendizado dos alunos; 
  

Maria Aparecida de 
Lima Macedo 

As atividades 
serão executadas 
semanalmente, 
mensalmente, 
bimestralmente e 
semestralmente. 
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Geografia - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

8ª ano 
-Entender Estados, nação, território 
e países, para abordagem da 
Geografia Política, bem como as 
organizações políticas e mundiais. 
Compreender o surgimento da 
Ordem Bipolar, e conflitos mundiais. 
Entender aspectos físicos dos 
continentes, bem como a 
compreensão dos aspectos 
populacionais, sociais e 
econômicos, a importância das 
questões raciais e do movimento 
negro. Reconhecer a expansão 
territorial dos Estados Unidos. 
Conhecer aspectos gerais das 
regiões polares, compreender 
problemas ambientais e suas 
consequências, com mudanças 
climáticas entendendo a 
importância da Antártida como 
reserva de recursos naturais. 
Perceber aspectos físicos do 
continente Africano e como é feita 
uma das regionalizações do 
continente, entendendo o processo 
de estabelecimento das fronteiras 
africanas e as consequências disso 
para o continente.  

-Alcançar, ao final de 2022, 
100% de aprovação em 
Geografia 8º ano; 

Avaliação diagnóstica, 
intervenções pedagógicas, 
utilizar textos, elaborar 
atividades e solicitar aos alunos 
desenho de mapas. 

Verificar caderno, observar 
desempenho, solicitar 
elaboração de mapa mental 
e resumo, elaborar simulado 
e prova. 

Cláudia Ferreira 
Damião 

1ª Bimestre 
2ª Bimestre 
3ª Bimestre 
4ª Bimestre 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

9º ano 
-Analisar os efeitos da globalização, 
cultura e das sociedades de 
consumo.   Reconhecer as 
desigualdades na forma de acesso 
a globalização. Localizar o 
continente europeu e seus limites, 
constatar os problemas ambientais 
que afetam o continente, conceituar 
a União Europeia. Identificar no 
mapa, a formação da Comunidade 
dos Estados Independentes, 
reconhecendo a Europa Oriental, e 
diversidade cultural, econômico 
sociais e espaço físico da Rússia. 
Compreender a produção do 
espaço do continente asiático, 
comparando com características 
regionais, econômicas e culturais 
do território asiático. Compreender 
a China no processo de 
modernização assim como o Japão. 
Entender as principais atividades 
econômicas dos grupos dos países 
conhecidos como Tigres Asiáticos. 
Entender o processo de 
colonização da Índia, valorizando a 
cultura do Oriente Médio. 
Reconhecer as características 
econômicas, sociais e políticas.  
 

-Aumentar, ao final de 2022, 
em 75%, os índices de 
aprovação em Matemática 9º 
ano; 

Avaliação diagnóstica, 
intervenções pedagógicas, 
utilizar textos, elaborar 
atividades e solicitar aos alunos 
desenho de mapas. 

Verificar caderno, observar 
desempenho, solicitar 
elaboração de mapa mental 
e resumo, elaborar simulado 
e prova. 

Cláudia Ferreira 
Damião 

1ª Bimestre 
2ª Bimestre 
3ª Bimestre 
4ª Bimestre 
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História - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação 
das Ações 

Responsáveis Cronograma 

Resgatar conhecimento prévio de 
temas já trabalhados em sala de 
aula e correlacionar com os novos 
a serem adquiridos; 
•Compreender, identificar e aplicar 
transversalidades: Geografia 
(Localização, mapas, Diálogo, 
Solidariedade, empatia), Meio 
Ambiente (Os ciclos da natureza, 
sociedade e meio ambiente, 
manejo e conservação ambiental), 
Pluralidade Cultural (Pluralidade 
Cultural e a Vida Cotidiana no 
Brasil, constituição da pluralidade 
cultural no Brasil, o Ser Humano 
como agente social transformador e 
produtor de cultura, Pluralidade 
Cultural e Cidadania) e o mundo do 
Trabalho e Consumo (Relações de 
Trabalho; Trabalho, Consumo, 
Meio Ambiente e Saúde; Consumo, 
Meios de Comunicação de Massas; 
Direitos Humanos, Cidadania); 
Trabalho, globalização e 
desenvolvimento sustentável. 
•Propiciar conhecimento sobre 
questões históricas, religiosas, 
culturais, estéticas e a 
miscigenação cultural, 
correlacionadas com o cotidiano 
dos discentes, como ponto de 
partida. 

Aumentar, ao 
final de 2022, 
em 75%, os 
índices de 
rendimento dos 
estudantes de 
sextos e 
sétimos; 
Alcançar em 
70% o nível de 
aprovados no 7 
ano, ao final de 
2022. 

Avaliações 
Diagnósticas iniciais, 
periódicas e finais; 
Intervenções 
pedagógicas ao longo 
de cada bimestre 
letivo de acordo com a 
necessidade 
cada turma e aluno; 
Revisões; 
Resgatar 
conhecimento prévio 
dos temas abordados; 
Produção de 
atividades com a 
metodologia de 
sequências didáticas 
em que uma aula 
complemente a outra 
para que exista assim 
uma sequência lógica 
no aprendizado com 
resgate de temas dos 
ciclos anteriores; 
Uso de recursos 
digitais de interação, 
como vídeos e 
músicas. 

Portfolio; 
Participação; 
Avaliação 
Bimestral; 
Simulado; 

Antônio Vinicius 
Santos Pinho 

6º ano (Por bimestre): 
Primeiro Bimestre: que é História; O papel do 
historiador e as suas formas de acesso ao passado; -Pré-
história: mundial e brasileira; - Evolução humana: entre 
Paleolítico e Neolítico; -Os povos do continente africano 
e os processos migratórios de povoação mundial. 
Segundo Bimestre: Desenvolvimento das primeiras 
civilizações na África (Egito) e no Oriente Médio 
(Mesopotâmia); Outras sociedades da África: Núbia, 
Axum e Nok; Outras sociedades do Oriente: China, 
Fenícia, Pérsia, Palestina; Terceiro Bimestre: As 
noções de cidadania e política na Grécia e em Roma; 
Domínios e expansão das culturas grega e romana em 
uma perspectiva de imperialismo; -Significados do 
conceito de “império” e as lógicas de conquista, conflito 
e negociação dessa forma de organização política; 
Quarto Bimestre: A passagem do mundo antigo para o 
mundo medieval; Império Bizantino; Idade Média: Alta e 
Baixa; A Igreja e a sua influência; Monarquia Medieval; 
Árabes. 
7° ano (Por Bimestre) 
Primeiro Bimestre: A passagem do mundo antigo para 
o mundo medieval; Império Bizantino; Idade Média: Alta 
e Baixa; A Igreja e a sua influência; - Monarquia 
Medieval; Árabes; Segundo Bimestre: Renascimento; 
Reforma Protestante; - Absolutismo; Mercantilismo; 
Estado Moderno; Terceiro Bimestre: Povos pré-
colombianos; Grandes Navegações; Colonização do 
Brasil; Colonização Americana; Quarto Bimestre: 
América Portuguesa: Resistência, Conjuração Mineira e 
Baiana; América espanhola, holandesa e francesa. 
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História - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação 
das Ações 

Responsáveis Cronograma 

-Promover a compreensão dos 
conteúdos propostos com a 
utilização de recursos tecnológicos, 
filmes e debates objetivando 
alcançar melhores resultados no 
processo ensino aprendizagem de 
história; 
-Possibilitar a construção da visão 
crítica dos estudantes diante dos 
problemas sociais, políticos e 
econômico do bairro e cidade, 
sendo capaz de apontar soluções; 
-Promover a construção do 
conhecimento histórico a partir da 
vivência do estudante, levando-o a 
compreender o seu papel como 
agente de construção da história do 
país; 

-Aumentar, ao 
final de 2022, 
em 70%, os 
índices de 
aprovação em 
História 8º ano; 
-Aumentar, ao 
final de 2022, 
em 70%, os 
índices de 
aprovação em 
História 9º ano. 
  

-Avaliações 
Diagnósticas; 
-Intervenções 
pedagógicas; 
-Estratégias de 
“ensinagem” 
/metodologias: estudo 
dirigido, pesquisas, 
seminário, resumos e 
mapas mentais 
  

-Verificação 
das 
aprendizagens 
através dos 
exercícios 
realizados; 
simulados e 
provas 
-Avaliação das 
produções em 
resumos e 
mapas mentais. 
  
  

Professora Eunice 
Corrêa 
Nascimento de 
Jesus 

Ao longo do ano letivo de 2022 
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Arte - BLOCO I  

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

6º ANO 
-Compreender a importância da arte para 
a qualidade de vida das pessoas e para 
a economia do Brasil e mundo. 
-Distinguir e saber aplicar os termos 
artísticos: artes plásticas, artes cênicas, 
dança e música. 
-Saber salientar a interferência social e 
econômica na produção artística de cada 
época. 
-Saber analisar a linha do tempo das 
artes. 
-Saber valorizar a arte contemporânea. 
-Reconhecer e valorizar as diversas 
manifestações artísticas presentes na 
região onde moram. 

-Alcançar, ao final 
de 2022, 100% de 
aprovação em 
Artes no 6º ano. 
  
  

-Leitura individual de texto base 
-Montagem do glossário do texto 
-Resolução do questionário do texto 
-Resumo de texto do livro 
-Mapa mental do texto 
-Levantamento fotográfico do livro de 
artes. 
-Releituras de pinturas 
-Pintura dirigida. Exposição 
-Apresentação do caderno de 
desenho. 
-Avaliação Bimestral 
-Avaliação diagnóstica 
-Atividade de Intervenção 

-Visto mensal do caderno de 
artes. Atividade impressa. 
Pontualidade. Participação. 
-Acompanhar quinzenalmente a 
realização das atividades. 
-Aplicar semanalmente 
questionário interpretativo 
investigativo. 
-Avaliar mensalmente a fixação 
de temas básicos relacionados 
ao estudo proposto 
-Desenvolvimento de atividades 
interventivas 

Cleia Oliveira Semanal 
Mensal 
Quinzenal 
Anual 

7º ANO 
-Compreender a importância da arte para 
a qualidade de vida das pessoas e para 
a economia do Brasil e mundo. 
-Distinguir e saber aplicar os termos 
artísticos: artes plásticas, artes cênicas, 
dança e música. 
-Saber salientar a interferência social e 
econômica na produção artística de cada 
época. 
-Saber analisar a linha do tempo das 
artes. 
-Saber valorizar a arte contemporânea. 
-Reconhecer e valorizar as diversas 
manifestações artísticas presentes na 
região onde moram. 

Aumentar, ao final 
de 2022, em 90%, 
os índices de 
aprovação em 
Artes 7º ano. 

-Leitura individual de texto base 
-Montagem do glossário do texto 
-Resolução do questionário do texto 
-Resumo de texto do livro 
-Mapa mental do texto 
-Levantamento fotográfico do livro de 
artes. 
-Releituras de pinturas. Pintura 
dirigida 
-Exposição 
-Apresentação do caderno de 
desenho. 
-Avaliação Bimestral 
-Avaliação diagnóstica 
-Atividade de Intervenção 

-Visto mensal do caderno de 
artes. Atividade impressa. 
Pontualidade. Participação 
-Acompanhar quinzenalmente a 
realização das atividades. 
-Aplicar semanalmente 
questionário interpretativo 
investigativo. 
-Avaliar mensalmente a fixação 
de temas básicos relacionados 
ao estudo proposto 
-Desenvolvimento de atividades 
interventivas 

Cleia Oliveira Semanal 
Mensal 
Quinzenal 
Anual 
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Arte - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

8º ANO 
-Despertar maior interesse pelas diversas 
manifestações artísticas. 
-Compreender a importância da arte para a 
qualidade de vida das pessoas e para a economia 
do Brasil e mundo. 
-Distinguir e saber aplicar os termos artísticos: 
artes plásticas, artes cênicas, dança e música. 
-Saber salientar a interferência social e econômica 
na produção artística de cada época. 
-Saber analisar a linha do tempo das artes. 
-Saber valorizar a arte contemporânea. 
-Reconhecer e entender a linha do tempo da arte. 
-Reconhecer e valorizar as diversas 
manifestações artísticas presentes na região onde 
moram. 

-Alcançar, ao 
final de 2022, 
100% de 
aprovação em 
Artes 8º anos. 

-Leitura individual de texto base 
-Montagem do glossário do texto 
-Resolução do questionário do 
texto 
-Resumo de texto do livro 
-Mapa mental do texto 
-Levantamento fotográfico do livro 
de artes. 
-Releituras de pinturas 
-Pintura dirigida 
-Exposição 
-Apresentação do caderno de 
desenho. 
-Avaliação Bimestral 
-Avaliação diagnóstica 
-Atividade de Intervenção 

-Visto mensal do caderno de 
artes. 
-Atividade impressa. 
Pontualidade. Participação. 
Acompanhamento quinzenal 
da realização das atividades. 
-Aplicar semanalmente 
questionário interpretativo 
investigativo. 
-Avaliar mensalmente a 
fixação de temas básicos 
relacionados ao estudo 
proposto 
-Desenvolvimento de 
atividades interventivas 

Cleia Oliveira Semanal 
Mensal 
Quinzenal 
Anual 

9º ANO 
-Despertar maior interesse pelas diversas 
manifestações artísticas. 
-Compreender a importância da arte para a 
qualidade de vida das pessoas e para a economia 
do Brasil e mundo. 
-Distinguir e saber aplicar os termos artísticos: 
artes plásticas, artes cênicas, dança e música. 
-Saber salientar a interferência social e econômica 
na produção artística de cada época. 
-Saber analisar a linha do tempo das artes. 
-Saber valorizar a arte contemporânea. 
-Reconhecer e entender a linha do tempo da arte. 
-Reconhecer e valorizar as diversas 
manifestações artísticas presentes na região onde 
moram. 

-Aumentar, ao 
final de 2022, 
em 90%, os 
índices de 
aprovação em 
Artes 9 anos 

-Leitura individual de texto base 
-Montagem do glossário do texto 
-Resolução do questionário do 
texto 
-Resumo de texto do livro 
-Mapa mental do texto 
-Levantamento fotográfico do livro 
de artes. 
-Releituras de pinturas 
-Pintura dirigida 
-Exposição 
-Apresentação do caderno de 
desenho. 
-Avaliação Bimestral 
-Avaliação diagnóstica 
-Atividade de Intervenção 

-Visto mensal do caderno de 
artes. 
-Atividade impressa 
-Pontualidade. Participação 
-Acompanhamento quinzenal 
da realização das atividades. 
-Aplicar semanalmente 
questionário interpretativo 
investigativo. 
-Avaliar mensalmente a 
fixação de temas básicos 
relacionados ao estudo 
proposto 
-Desenvolvimento de 
atividades interventivas 

Cleia Oliveira Semanal 
Mensal 
Quinzenal 
Anual 
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Educação Física - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

6º ano 
● Identificar características 

específicas de cada modalidade 
esportiva proposta; 

● Vivenciar o maior número de 
esporte coletivos e individuais; 

● Criar o hábito do aluno em 
praticar atividade física fora do 
horário escolar; 

● Compreender que a atividade 
física promove oportunidades 
para divertimento, desafios, 
autoexpressão e interação 
social; 

● Demonstrar comportamento 
pessoal e social responsável em 
ambientes voltados à atividade 
física. 

● Vivenciar atividade circense 
(malabarismo, contorcionismo, 
equilibrismo) dentro do contexto 
escolar; 

● Identificar grupos musculares e 
suas singularidades. 

● Aumentar, ao final de 
2022, em 100%, os 
índices de aprovação 
em Educação Física 
6º ano; 

● Aulas teóricas: 
● Utilização de vídeos, imagens do conteúdo 

proposto; 
● Atividade pesquisa sobre os temas 

propostos; 
● Conteúdo em forma de texto em sala de 

aula; 
● Aulas práticas 
● Atividades de cunho cooperativo, 

competitivo e lúdico. 
● Atividade de Jogos e brincadeiras 

(recreações) em quadra poliesportiva; 
● Atividades pré esportivas com técnicas e 

táticas de esportes propostos; 
● Atividade de ginástica circense básica 

adaptada ao contexto escolar. 

● Atividades avaliativas 
(Simulados, cadernos, 
prova bimestral); 

● Participação positiva do 
aluno nas aulas práticas 
em quadra poliesportiva; 

● Professor 
Ezaquiel 
Justino-Mat. 
240724-8 

● Apresentação 
de conteúdo 
semanalmente 
e atividade 
avaliativa 
bimestralmente. 

7º ano 
● Identificar características 

específicas de cada modalidade 
esportiva proposta; 

● Vivenciar o maior número de 

● Aumentar, ao final de 
2022, em 85%, os 
índices de aprovação 
em Educação Física 
7º ano;  

● Aulas teóricas: 

● Utilização de vídeos, imagens do conteúdo 
proposto; 

● Atividade pesquisa sobre os temas 
propostos; 

● Atividades avaliativas 
(Simulados, cadernos, 
prova bimestral); 

● Participação positiva do 
aluno nas aulas práticas 

● Professor 
Ezaquiel 
Justino-Mat. 
240724-8 

● Apresentação 
de conteúdo 
semanalmente 
e atividade 
avaliativa 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

esporte coletivos e individuais; 

● Criar o hábito do aluno em 
praticar atividade física fora do 
horário escolar; 

● Compreender que a atividade 
física promove oportunidades 
para divertimento, desafios, 
autoexpressão e interação 
social; 

● Demonstrar comportamento 
pessoal e social responsável em 
ambientes voltados à atividade 
física. 

● Vivenciar atividade de 
conscientização corporal. 

● Conscientizar sobre a 
importância da prática de 
esporte adaptado. 

● Vivenciar atividade de 
alongamento e reeducação 
postural. 

● Vivenciar atividade de ritmo e 
coreografia. 

● Compreender a diferença entre 
as ginásticas de conscientização 
corporal da ginástica de 
condicionamento físico. 

● Desenvolver criticamente suas 
capacidades físicas básicas. 

● Conteúdo em forma de texto em sala de 
aula; 

● Aulas práticas 

● Atividades de cunho cooperativo, 
competitivo e lúdico. 

● Atividade de Jogos e brincadeiras 
(recreações) em quadra poliesportiva; 

● Atividades pré esportivas com técnicas e 
táticas de esportes propostos; 

em quadra poliesportiva; bimestralmente. 
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Educação Física - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

8º ano 
● Identificar características 

específicas de cada 
modalidade esportiva 
proposta; 

● Vivenciar o maior número 
de esporte coletivos e 
individuais; 

● Criar o hábito do aluno em 
praticar atividade física fora 
do horário escolar; 

● Compreender que a 
atividade física promove 
oportunidades para 
divertimento, desafios, 
autoexpressão e interação 
social; 

● Demonstrar 
comportamento pessoal e 
social responsável em 
ambientes voltados à 
atividade física. 

● Vivenciar conhecimento 
sobre cultura corporal e 
danças folclóricas, 
tradicionais e de salão. 

● Desenvolver a 
conscientização corporal 
em forma de ginástica; 

● Compreender a importância 
de atividade física regular; 

● Vivenciar ginásticas de 
conscientização corporal no 
contexto escolar. 

● Alcançar, ao final de 2022, 
100% de aprovação em 
Educação Física 8º ano; 

● Aulas teóricas: 
● Utilização de vídeos, imagens do conteúdo 

proposto; 
● Atividade pesquisa sobre os temas 

propostos; 
● Conteúdo em forma de texto em sala de 

aula; 
● Aulas práticas 
● Atividades de cunho cooperativo, 

competitivo e lúdico. 
● Atividade de Jogos e brincadeiras 

(recreações) em quadra poliesportiva; 
● Atividades pré esportivas com técnicas e 

táticas de esportes propostos; 
● Atividade de pesquisa e apresentação de 

danças atuais e tradicionais adaptada ao 
contexto escolar. 

● Atividades avaliativas 
(Simulados, cadernos, 
prova bimestral); 

● Participação positiva do 
aluno nas aulas práticas 
em quadra poliesportiva;  

● Professor 
Ezaquiel 
Justino-Mat. 
240724-8; 

● Professor 
Anderson Dias- 
Mat. 6987115-9. 

● Apresentação 
de conteúdo 
semanalmente 
e atividade 
avaliativa 
bimestralmente. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

9º ano 
● Identificar características 

específicas de cada 
modalidade esportiva 
proposta; 

● Vivenciar o maior número 
de esporte coletivos e 
individuais; 

● Criar o hábito do aluno em 
praticar atividade física fora 
do horário escolar; 

● Compreender que a 
atividade física promove 
oportunidades para 
divertimento, desafios, 
autoexpressão e interação 
social; 

● Demonstrar 
comportamento pessoal e 
social responsável em 
ambientes voltados à 
atividade física. 

● Vivenciar conhecimento 
sobre cultura corporal e 
danças folclóricas, 
tradicionais e de salão. 

● Aumentar, ao final de 2022, 
em 90%, os índices de 
aprovação em Educação 
Física 9º ano; 

Aulas teóricas: 
● Utilização de vídeos, imagens do conteúdo 

proposto; 
● Atividade pesquisa sobre os temas 

propostos; 
● Conteúdo em forma de texto em sala de 

aula; 
● Aulas práticas 
● Atividades de cunho cooperativo, 

competitivo e lúdico. 
● Atividade de Jogos e brincadeiras 

(recreações) em quadra poliesportiva; 
● Atividades pré esportivas com técnicas e 

táticas de esportes propostos; 
● Atividade de pesquisa e apresentação de 

danças atuais e tradicionais adaptada ao 
contexto escolar. 

● Atividades avaliativas 
(Simulados, cadernos, 
prova bimestral); 

● Participação positiva do 
aluno nas aulas práticas 
em quadra poliesportiva; 

● Professor 
Anderson Dias- 
Mat. 6987115-9. 

● Apresentação 
de conteúdo 
semanalmente 
e atividade 
avaliativa 
bimestralmente. 
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Inglês - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

6º ano 
-Promover o desenvolvimento 
do contato inicial com a Língua 
Inglesa; 
-Incentivar o uso de palavras e 
pequenas expressões em 
situações do cotidiano escolar 
e familiar. 
  
  
  
  

-Alcançar aprovação de 
100% dos estudantes do 6º 
ano ao final de 2022; 
  
  
  

-Escrita e interpretação constante de textos 
para familiarização com a Língua Inglesa; 
-Uso de atividades do livro didático, 
principalmente aquelas voltadas à aquisição 
de vocabulários diversos; 
-Atividades de “listening” por meio de 
músicas e áudios de conversas do 
cotidiano; 
-Atividades interativas no quadro para 
promover a participação individual; 
-Expressão oral evidenciada por diálogos 
direcionados ao universo da faixa etária dos 
estudantes; 
-Ditados do professor ou de áudios para 
fortalecer o reconhecimento de conteúdo 
anteriormente estudados. 

-Acompanhamento das 
atividades no caderno; 
-Intervenções pedagógicas; 
-Verificação rápida de 
aprendizagem; 
-Participação nas 
atividades; 
-Comportamento em sala de 
aula; 
-Simulado; 
-Avaliação 

Joubert Pereira de 
Andrade 

Aula: Verificação 
rápida de 
aprendizagem; 
intervenção 
pedagógica por 
demanda 
Quinzenal: 
Acompanhament
o de atividades 
no caderno 
Bimestral: 
Simulado; 
Avaliação 

7º ano 
-Desenvolver a habilidade de 
compreensão semântica e a 
formação de diferentes 
estruturas textuais; 
-Incentivar o uso de palavras e 
expressões para expor ideias 
e relatar/descrever o mundo 
ao redor. 
  
  
  
  

-Garantir a aprovação de 
85% dos estudantes ao final 
de 2022; 
  
  
  

-Escrita e interpretação constante de textos 
para familiarização com a Língua Inglesa; 
-Uso de atividades do livro didático, 
principalmente aquelas voltadas à aquisição 
de vocabulários diversos; 
-Atividades de “listening” por meio de 
músicas e áudios de conversas do 
cotidiano; 
-Atividades interativas no quadro para 
promover a participação individual; 
-Expressão oral evidenciada por diálogos 
direcionados ao universo da faixa etária dos 
estudantes; 
-Ditados do professor ou de áudios para 
fortalecer o reconhecimento de conteúdo 
anteriormente estudados. 

-Acompanhamento das 
atividades no caderno; 
-Intervenções pedagógicas; 
-Verificação rápida de 
aprendizagem; 
-Participação nas 
atividades; 
-Comportamento em sala de 
aula; 
-Simulado; 
-Avaliação 

Joubert Pereira de 
Andrade 

Aula: Verificação 
rápida de 
aprendizagem; 
intervenção 
pedagógica por 
demanda 
Quinzenal: 
Acompanhament
o de atividades 
no caderno 
Bimestral: 
Simulado; 
Avaliação 
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Inglês - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

8º ano 
-Desenvolver a capacidade de 
compreensão e uso da Língua 
Inglesa para atender 
demandas de comunicação; 
- Promover o uso da Língua 
Inglesa em conversação. 
  
  
  
  

-Alcançar aprovação de 
100% dos estudantes do 
8º ano ao final de 2022;  
  

-Escrita e interpretação constante de textos 
para familiarização com a Língua Inglesa; 
-Uso de atividades do livro didático, 
principalmente aquelas voltadas à 
interpretação dos mais variados gêneros 
textuais; 
-Atividades de “listening” por meio de músicas 
e áudios de conversas do cotidiano; 
-Atividades interativas no quadro para 
promover a participação individual; 
-Expressão oral evidenciada por diálogos 
direcionados à cidadania e visão de mundo; 
-Ditados do professor ou de áudios para 
fortalecer o reconhecimento de conteúdo 
anteriormente estudados. 

-Acompanhamento das 
atividades no caderno; 
-Intervenções pedagógicas; 
-Verificação rápida de 
aprendizagem; 
-Participação nas 
atividades; 
-Comportamento em sala de 
aula; 
-Simulado; 
-Avaliação 

Joubert Pereira de 
Andrade 

Aula: Verificação 
rápida de 
aprendizagem; 
intervenção 
pedagógica por 
demanda 
Quinzenal: 
Acompanhament
o de atividades 
no caderno 
Bimestral: 
Simulado; 
Avaliação 

9º ano 
-Promover o uso da Língua 
Inglesa para expressão de 
ideias e visão de mundo; 
-Conscientizar sobre a 
importância da Língua Inglesa 
no mercado de trabalho e no 
mundo globalizado. 
  
  
  
  
  

-Garantir a de 85% dos 
estudantes no final de 
2022; 
  
  
  

-Escrita e interpretação constante de textos 
para familiarização com a Língua Inglesa; 
-Uso de atividades do livro didático, 
principalmente aquelas voltadas à 
interpretação dos mais variados gêneros 
textuais; 
-Atividades de “listening” por meio de músicas 
e áudios de conversas do cotidiano; 
-Atividades interativas no quadro para 
promover a participação individual; 
-Expressão oral evidenciada por diálogos 
direcionados à cidadania e visão de mundo; 
-Ditados do professor ou de áudios para 
fortalecer o reconhecimento de conteúdo 
anteriormente estudados. 

-Acompanhamento das 
atividades no caderno; 
-Intervenções pedagógicas; 
-Verificação rápida de 
aprendizagem; 
-Participação nas 
atividades; 
-Comportamento em sala de 
aula; 
- Simulado; 
- Avaliação 

Joubert Pereira de 
Andrade 

Aula: Verificação 
rápida de 
aprendizagem; 
intervenção 
pedagógica por 
demanda 
Quinzenal: 
Acompanhament
o de atividades 
no caderno 
Bimestral: 
Simulado; 
Avaliação 
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Informática - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

6º ano 
Compreender e desenvolver 
curiosidades sobre a história e 
evolução das tecnologias digitais 
de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas 
dependências tecnológicas do 
cotidiano, preparando-os para a 
necessidade de desenvolvimento 
tecnológico em quase todas as 
profissões futuras 

-Conseguir chegar a 
quase 0% o 
analfabetismo digital 
tornando o 
conhecimento  
básico corriqueiro. 
- Dobrar o interesse 
em  
áreas profissionais 
diretamente 
relacionada às áreas 
tecnológicas.  
-Atingir 100% de 
aprovação no ano de 
2022 para o conteúdo 
proposto. 

-Aplicar periodicamente avaliações 
diagnósticas para equalizar a capacidade 
da turma e com isso entrar com 
Intervenções pedagógicas quando 
necessário; 
-Utilizar do laboratório para aulas práticas 
para fixar o conteúdo didático aplicado; 
-Trazer componentes tecnológicos antigos 
e  
novos (de forma física ou digital) para 
melhor visualização e percepção 
evolucionária da tecnologia. 

-Manter uma interligação entre 
os conteúdos apresentados, 
utilizando do conhecimento e 
ferramentas já apresentadas e 
sanadas nas aulas práticas em 
andamento. 
-Utilizar uma ferramenta 
chamada mapa mental, 
interligando todo o conteúdo do 
ano onde facilmente pode ser 
revisto os tópicos principais, de 
forma digital e visualmente 
agradável. 

Janino Alves de  
Oliveira 

As ideias 
propostas serão 
distribuídas 
mensalmente 
durante o 
bimestre 

7º ano 
Compreender e desenvolver 
curiosidades sobre a história e 
evolução das tecnologias digitais 
de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas 
dependências tecnológicas do 
cotidiano, preparando-os para a 
necessidade de desenvolvimento 
tecnológico em quase todas as 
profissões futuras 

-Conseguir chegar a 
quase 0% o 
analfabetismo digital 
tornando o 
conhecimento  
básico corriqueiro.  
Dobrar o interesse 
em áreas 
profissionais 
diretamente 
relacionada às áreas 
tecnológicas.  
-Atingir 95% de 
aprovação no ano de 
2022 para o conteúdo 
proposto. 

-Aplicar periodicamente avaliações 
diagnósticas para equalizar a capacidade 
da turma e com isso entrar com 
Intervenções pedagógicas quando 
necessário; 
-Utilizar do laboratório para aulas práticas 
para fixar o conteúdo didático aplicado; 
-Trazer componentes tecnológicos antigos 
e novos (de forma física ou digital) para 
melhor  
visualização e percepção evolucionária da 
tecnologia. 

-Manter uma interligação entre 
os conteúdos apresentados, 
utilizando do conhecimento e 
ferramentas já apresentadas e 
sanadas nas aulas práticas em 
andamento. 
-Utilizar uma ferramenta 
chamada mapa mental, 
interligando todo o conteúdo do 
ano onde facilmente pode ser 
revisto os tópicos principais, de 
forma digital e visualmente 
agradável. 

Janino Alves de  
Oliveira 

As ideias 
propostas serão 
distribuídas 
mensalmente 
durante o 
bimestre 
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Informática - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

8º ano 
Compreender como articular as 
Tecnologias Digitais da Informação 
e da Comunicação digital. 
-Letramento nas linguagens da web 
para ampliar perspectivas de 
aprendizagem relacionando a 
aplicação e utilização de 
ferramentas web e inovação e 
miniaturização dos componentes 
(celulares). 
-Esclarecer a necessidade da 
substituição de programas por app e 
desktops por dispositivos móveis, 
armazenagem física para nuvem. 

-Fazer com que 100% dos 
alunos tenham o 
conhecimento de como são 
feitas e qual o objetivo das 
ferramentas on-line - 
Conseguir que 80% dos 
alunos tenham a capacidade 
de desenvolver alguma 
ferramenta online (app ou 
HTML) baseadas nas suas 
necessidades cotidianas.  
-Atingir 100% de aprovação 
no ano de 2022 para o 
conteúdo proposto. 

-Aplicar periodicamente 
avaliações diagnósticas para 
equalizar a capacidade da 
turma e com isso entrar com 
Intervenções pedagógicas 
quando necessário; 
-Utilizar do laboratório para 
aulas práticas para fixar o 
conteúdo didático aplicado,  
-fazer uso de ferramentas 
visuais (físico ou digital) para 
tornar palpável tecnologias 
não perceptíveis do dia a dia. 

-Manter uma interligação entre os 
conteúdos apresentados, 
utilizando do conhecimento e 
ferramentas já apresentadas e 
sanadas nas aulas práticas em 
andamento. 
-Utilizar uma ferramenta chamada 
mapa mental, interligando todo o 
conteúdo do ano onde facilmente 
pode ser revisto os tópicos 
principais, de forma digital e 
visualmente agradável. 
- Fazer uso de ferramentas 
gratuitas de desenvolvimento on-
line e cadastros web pessoais. 

Janino Alves de  
Oliveira 

As ideias 
propostas serão 
distribuídas 
mensalmente 
durante o 
bimestre 

9º ano 
Compreender como articular as 
Tecnologias Digitais da Informação 
e da Comunicação digital. 
-Letramento nas linguagens da web 
para ampliar perspectivas de 
aprendizagem relacionando a 
aplicação e utilização de 
ferramentas web e inovação e 
miniaturização dos componentes 
(celulares). 
-Esclarecer a necessidade da 
substituição de programas por app e 
desktops por dispositivos móveis, 
armazenagem física para nuvem. 

-Fazer com que 100% dos 
alunos tenham o 
conhecimento de como são 
feitas e qual o objetivo das 
ferramentas on-line; -
Conseguir que 80% dos 
alunos tenham a capacidade 
de desenvolver alguma 
ferramenta online (app ou 
HTML) baseadas nas suas 
necessidades cotidianas.  
-Atingir 95% de aprovação no 
ano de 2022 para o conteúdo 
proposto. 

-Fazer com que 100% dos 
alunos tenham o 
conhecimento de como são 
feitas e qual o objetivo das 
ferramentas on-line - 
Conseguir que 80% dos alunos 
tenham a capacidade de 
desenvolver alguma 
ferramenta online (app ou 
HTML) baseadas nas suas 
necessidades cotidianas.  
-Atingir 95% de aprovação no 
ano de 2022 para o conteúdo 
proposto. 

-Manter uma interligação entre os 
conteúdos apresentados, 
utilizando do conhecimento e 
ferramentas já apresentadas e 
sanadas nas aulas práticas em 
andamento. 
-Utilizar uma ferramenta chamada 
mapa mental, interligando todo o 
conteúdo do ano onde facilmente 
pode ser revisto os tópicos 
principais, de forma digital e 
visualmente agradável. 
- Fazer uso de ferramentas 
gratuitas de desenvolvimento on-
line e cadastros web pessoais. 

Janino Alves de  
Oliveira 

As ideias 
propostas serão 
distribuídas 
mensalmente 
durante o 
bimestre 
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Etnojogos - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação 
das Ações 

Responsáveis Cronograma 

 6º ano 
● Identificar características específicas de cada modalidade 

esportiva proposta; 
● Vivenciar o maior número de esporte coletivos e individuais; 
● Criar o hábito do aluno em praticar atividade física fora do 

horário escolar; 
● Compreender que a atividade física promove oportunidades 

para divertimento, desafios, autoexpressão e interação social; 
● Demonstrar comportamento pessoal e social responsável em 

ambientes voltados à atividade física. 
● Vivenciar o conhecimento do corpo em movimento; expressões 

corporais e manifestações de ritmos. 
● Vivenciar brincadeiras antigas com regras e técnicas, jogos e 

brincadeiras tradicionais. 

● Aumentar, 
ao final de 
2022, em 
100%, os 
índices de 
aprovação 
em 
Educação 
Física 6º 
ano; 

● Utilização de vídeos, imagens do 
conteúdo proposto; 

● Atividades de cunho cooperativo, 
competitivo e lúdico. 

● Atividade de Jogos e brincadeiras 
(recreações) em quadra 
poliesportiva; 

● Atividades pré esportivas com 
técnicas e táticas de esportes 
propostos; 

● Confecção de brinquedos com 
materiais alternativos. 

● Atividade lúdica com brincadeira 
tradicional praticada na rua. 

● Participação 
positiva do 
aluno nas 
aulas práticas 
em quadra 
poliesportiva; 

● Apresentação 
de materiais 
confeccionad
os 
bimestralmen
te. 

● Professor 
Anderson Dias- 
Mat. 6987115-9. 

● Apresentação 
de conteúdo 
proposto 
semanalmente. 

7º ano 
●Identificar características específicas de cada modalidade 

esportiva proposta; 
●Vivenciar o maior número de esporte coletivos e individuais; 
●Criar o hábito do aluno em praticar atividade física fora do 

horário escolar; 
●Compreender que a atividade física promove oportunidades 

para divertimento, desafios, autoexpressão e interação social; 
●Demonstrar comportamento pessoal e social responsável em 

ambientes voltados à atividade física. 
●Vivenciar o conhecimento do corpo em movimento; expressões 

corporais e manifestações de ritmos. 
●Vivenciar brincadeiras antigas com regras e técnicas, jogos e 

brincadeiras tradicionais. 

●Aumentar, 
ao final de 
2022, em 
100%, os 
índices de 
aprovação 
em 
Educação 
Física 7º 
ano. 

●Utilização de vídeos, imagens do 
conteúdo proposto; 
●Atividades de cunho cooperativo, 

competitivo e lúdico. 
●Atividade de Jogos e brincadeiras 

(recreações) em quadra 
poliesportiva; 
●Atividades pré esportivas com 

técnicas e táticas de esportes 
propostos; 
●Confecção de brinquedos com 

materiais alternativos. 
●Atividade lúdica com brincadeira 

tradicional praticada na rua. 

●Participação 
positiva do 
aluno nas 
aulas práticas 
em quadra 
poliesportiva; 
●Apresentação 

de materiais 
confeccionad
os 
bimestralmen
te. 

● Professor 
Anderson Dias- 
Mat. 6987115-9. 

●Apresentação 
de conteúdo 
proposto 
semanalmente. 
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Etnojogos - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

8º ano 
● Identificar características específicas de cada modalidade 

esportiva proposta; 
●  Vivenciar o maior número de esporte coletivos e individuais; 
● Criar o hábito do aluno em praticar atividade física fora do 

horário escolar; 
● Compreender que a atividade física promove oportunidades 

para divertimento, desafios, autoexpressão e interação social; 
● Demonstrar comportamento pessoal e social responsável em 

ambientes voltados à atividade física. 
● Vivenciar o conhecimento do corpo em movimento; 

expressões corporais e manifestações de ritmos. 

● Aumentar, 
ao final de 
2022, em 
100%, os 
índices de 
aprovação 
em 
Educação 
Física 8º 
ano; 

● Utilização de vídeos, imagens do 
conteúdo proposto; 

● Atividades de cunho 
cooperativo, competitivo e 
lúdico. 

● Atividade de Jogos e 
brincadeiras (recreações) em 
quadra poliesportiva; 

● Atividades pré esportivas com 
técnicas e táticas de esportes 
propostos; 

● Confecção de brinquedos com 
materiais alternativos. 

● Participação 
positiva do aluno 
nas aulas 
práticas em 
quadra 
poliesportiva; 

● Apresentação 
de materiais 
confeccionados 
bimestralmente. 

● Professor 
Anderson Dias- 
Mat. 6987115-9. 

● Apresentação 
de conteúdo 
proposto 
semanalmente. 

9º ano 
● Identificar características específicas de cada modalidade 

esportiva proposta; 
●  Vivenciar o maior número de esporte coletivos e individuais; 
● Criar o hábito do aluno em praticar atividade física fora do 

horário escolar; 
● Compreender que a atividade física promove oportunidades 

para divertimento, desafios, autoexpressão e interação social; 
● Demonstrar comportamento pessoal e social responsável em 

ambientes voltados à atividade física. 
● Vivenciar o conhecimento do corpo em movimento; 

expressões corporais e manifestações de ritmos. 

● Aumentar, 
ao final de 
2022, em 
100%, os 
índices de 
aprovação 
em 
Educação 
Física 9º 
ano.  

● Utilização de vídeos, imagens do 
conteúdo proposto; 

● Atividades de cunho 
cooperativo, competitivo e 
lúdico. 

● Atividade de Jogos e 
brincadeiras (recreações) em 
quadra poliesportiva; 

● Atividades pré esportivas com 
técnicas e táticas de esportes 
propostos; 

● Confecção de brinquedos com 
materiais alternativos. 

● Participação 
positiva do aluno 
nas aulas 
práticas em 
quadra 
poliesportiva; 

● Apresentação 
de materiais 
confeccionados 
bimestralmente. 

● Professor 
Anderson Dias- 
Mat. 6987115-9. 

● Apresentação 
de conteúdo 
proposto 
semanalmente. 
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Inglês conversação - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

6° ano 
● Incentivar o 

gosto pela 
comunicação 
oral em inglês.   

● Intensificar a 
aplicação de 
vocabulários e 
conteúdos 
gramaticais 
elementares 
na oralidade.   

● Estimular a 
expressão de 
ideias simples 
em contextos 
diversos.   

● Subsidiar e 
Estimular o 
senso crítico a 
respeito de 
questões 
socioambientai
s locais.   

● Ajudar no 
fortalecimento 
da consciência 
dos impactos 
dos atos do 
indivíduo em 
sociedade. 

● Aumentar para 
80% a 
participação dos 
estudantes em 
atividades de 
expressão oral.   

● Participação de 
95% dos 
estudantes em 
atividades de 
expressão oral, 
na modalidade 
presencial.   

● 80% dos 
estudantes com 
devolutivas de 
expressão oral, 
demonstrando 
condições de 
comunicação 
básica inicial em 
Língua Inglesa.   

● 70% 
demonstrando 
condições de 
comunicação 
básica inicial em 
Língua Inglesa. 

● Avaliações 
Diagnósticas;  

● Intervenções 
pedagógicas;  

● Reagrupamentos;  
● Estratégias de 

metodologias: 
estudo dirigido, 
oficinas, jogos, 
encenações e 
aulas musicais. 

● Participação dos 
alunos nas aulas de 
encenação  

● Atividades copiadas 
nos cadernos  

● Jogos simples no 
quadro para 
assimilação de 
vocabulários e 
expressões  

● Incentivo a 
participação voluntária 
em composição 
textos/falas no quadro.  

● Raicar Jackson      
de Souza  

● 1º bimestre:  
● Março: Acolhimento, diagnóstico Inicial com sondagem de 

conhecimento e aptidão.  
● Abril: Inserção de conteúdos fonéticos e de vocabulário básico da 

ementa.   
● Maio: Sequência de conteúdos de comunicação básica da ementa 

com aplicação de conteúdo bimestral em atividades e finalização 
do bimestre.  

●  2º bimestre 
● Maio: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com 

sequência didática complementar com conteúdo da ementa.  
● Junho: Inserção de conteúdos sobre mundo inglês da ementa com 

aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.  
● Julho: Sequência de novos vocabulários com aplicação de 

conteúdo bimestral em atividades e finalização do bimestre.  
● 3º bimestre  
● Agosto: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com 

sequência didática complementar com diálogos mais complexos  
● Setembro: Inserção de conteúdos sobre números e seus usos 

com aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.  
● Outubro: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de 

conteúdo bimestral em atividades e finalização do bimestre. 
● 4º bimestre  
● Outubro: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com 

sequência didática complementar com conteúdo gramatical da 
ementa.  

● Novembro: Sequência de conteúdos gramaticais com diálogos e 
aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.  

● Dezembro: Revisão do conteúdo bimestral com atividades e 
finalização. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

7° ano 
●Incentivar o 
gosto pela 
comunicação 
oral em Inglês.   
●Intensificar a 
aplicação de 
vocabulários e 
conteúdos 
gramaticais 
elementares 
na oralidade.   
●Estimular a 
expressão de 
ideias simples 
em contextos 
diversos.   
●Subsidiar e 
Estimular o 
senso crítico a 
respeito de 
questões 
socioambientai
s locais.   
●Ajudar no 
fortalecimento 
da consciência 
dos impactos 
dos atos do 
indivíduo em  
sociedade. 

● Aumentar para 
80% a 
participação dos 
estudantes em 
atividades de 
expressão oral.   

● Participação de 
95% dos 
estudantes em 
atividades de 
expressão oral, 
na modalidade 
presencial.   

● 80% dos 
estudantes com 
devolutivas de 
expressão oral, 
demonstrando 
condições de 
comunicação 
básica inicial em 
Língua Inglesa.   

● 70% 
demonstrando 
condições de 
comunicação 
básica inicial em 
Língua Inglesa. 

● Avaliações 
Diagnósticas;  

● Intervenções 
pedagógicas;  

● Reagrupamentos;  
● Estratégias de 

metodologias: 
estudo dirigido, 
oficinas, jogos, 
encenações e 
aulas musicais. 

● Participação dos 
alunos nas aulas de 
encenação  

● Atividades copiadas 
nos cadernos  

● Jogos simples no 
quadro para 
assimilação de 
vocabulários e 
expressões  

● Incentivo a 
participação voluntária 
em composição 
textos/falas no quadro.  

● Raicar Jackson      
de Souza 

● 1º bimestre:  
● Março: Acolhimento, diagnóstico Inicial com sondagem de 

conhecimento e aptidão.  
● Abril: Inserção de conteúdos fonéticos e de vocabulário básico da 

ementa.   
● Maio: Sequência de conteúdos de comunicação básica da ementa 

com aplicação de conteúdo bimestral em atividades e finalização 
do bimestre.  

●  2º bimestre 
● Maio: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com 

sequência didática complementar com conteúdo da ementa.  
● Junho: Inserção de conteúdos sobre mundo inglês da ementa com 

aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.  
● Julho: Sequência de novos vocabulários com aplicação de 

conteúdo bimestral em atividades e finalização do bimestre.  
● 3º bimestre  
● Agosto: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com 

sequência didática complementar com diálogos mais complexos  
● Setembro: Inserção de conteúdos sobre números e seus usos 

com aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.  
● Outubro: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de 

conteúdo bimestral em atividades e finalização do bimestre. 
● 4º bimestre  
● Outubro: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com 

sequência didática complementar com conteúdo gramatical da 
ementa.  

● Novembro: Sequência de conteúdos gramaticais com diálogos e 
aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.  

● Dezembro: Revisão do conteúdo bimestral com atividades e 
finalização. 
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Inglês conversação - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

8° ano 
● Incentivar o 

gosto pela 
comunicação 
oral em inglês.   

● Intensificar a 
aplicação de 
vocabulários e 
conteúdos 
gramaticais 
elementares 
na oralidade.   

● Estimular a 
expressão de 
ideias simples 
em contextos 
diversos.   

● Subsidiar e 
Estimular o 
senso crítico a 
respeito de 
questões 
socioambientai
s locais.   

● Ajudar no 
fortalecimento 
da consciência 
dos impactos 
dos atos do 
indivíduo em 
sociedade. 

● Aumentar para 
80% a 
participação dos 
estudantes em 
atividades de 
expressão oral.   

● Participação de 
95% dos 
estudantes em 
atividades de 
expressão oral, 
na modalidade 
presencial.   

● 80% dos 
estudantes com 
devolutivas de 
expressão oral, 
demonstrando 
condições de 
comunicação 
básica inicial em 
Língua Inglesa.   

● 70% 
demonstrando 
condições de 
comunicação 
básica inicial em 
Língua Inglesa. 

● Avaliações 
Diagnósticas;  

● Intervenções 
pedagógicas;  

● Reagrupamentos;  
● Estratégias de 

metodologias: 
estudo dirigido, 
oficinas, jogos, 
encenações e 
aulas musicais. 

● Participação dos alunos 
nas aulas de encenação  

● Atividades copiadas nos 
cadernos  

● Jogos simples no 
quadro para 
assimilação de 
vocabulários e 
expressões  

● Incentivo a participação 
voluntária em 
composição textos/falas 
no quadro.  

● Raicar Jackson      
de Souza  

● 1º bimestre:  
● Março: Acolhimento, diagnóstico Inicial com sondagem de 

conhecimento e aptidão.  
● Abril: Inserção de conteúdos fonéticos e de vocabulário básico 

da ementa.   
● Maio: Sequência de conteúdos de comunicação básica da 

ementa com aplicação de conteúdo bimestral em atividades e 
finalização do bimestre.  

●  2º bimestre 
● Maio: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com 

sequência didática complementar com conteúdo da ementa.  
● Junho: Inserção de conteúdos sobre mundo inglês da ementa 

com aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.  
● Julho: Sequência de novos vocabulários com aplicação de 

conteúdo bimestral em atividades e finalização do bimestre.  
● 3º bimestre  
● Agosto: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com 

sequência didática complementar com diálogos mais 
complexos  

● Setembro: Inserção de conteúdos sobre números e seus usos 
com aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.  

● Outubro: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de 
conteúdo bimestral em atividades e finalização do bimestre. 

● 4º bimestre  
● Outubro: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior 

com sequência didática complementar com conteúdo 
gramatical da ementa.  

● Novembro: Sequência de conteúdos gramaticais com diálogos 
e aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.  

● Dezembro: Revisão do conteúdo bimestral com atividades e 
finalização. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

9° ano 
● Incentivar o 

gosto pela 
comunicação 
oral em inglês.   

● Intensificar a 
aplicação de 
vocabulários e 
conteúdos 
gramaticais 
elementares 
na oralidade.   

● Estimular a 
expressão de 
ideias simples 
em contextos 
diversos.   

● Subsidiar e 
Estimular o 
senso crítico a 
respeito de 
questões 
socioambientai
s locais.   

● Ajudar no 
fortalecimento 
da consciência 
dos impactos 
dos atos do 
indivíduo em 
sociedade. 

● Aumentar para 
80% a 
participação dos 
estudantes em 
atividades de 
expressão oral.   

● Participação de 
95% dos 
estudantes em 
atividades de 
expressão oral, 
na modalidade 
presencial.   

● 80% dos 
estudantes com 
devolutivas de 
expressão oral, 
demonstrando 
condições de 
comunicação 
básica inicial em 
Língua Inglesa.   

● 70% 
demonstrando 
condições de 
comunicação 
básica inicial em 
Língua Inglesa. 

● Avaliações 
Diagnósticas;  

● Intervenções 
pedagógicas;  

● Reagrupamentos;  
● Estratégias de 

metodologias: 
estudo dirigido, 
oficinas, jogos, 
encenações e 
aulas musicais. 

● Participação dos alunos 
nas aulas de encenação  

● Atividades copiadas nos 
cadernos  

● Jogos simples no 
quadro para 
assimilação de 
vocabulários e 
expressões  

● Incentivo a participação 
voluntária em 
composição textos/falas 
no quadro.  

● Raicar Jackson      
de Souza  

● 1º bimestre:  
● Março: Acolhimento, diagnóstico Inicial com sondagem de 

conhecimento e aptidão.  
● Abril: Inserção de conteúdos fonéticos e de vocabulário básico 

da ementa.   
● Maio: Sequência de conteúdos de comunicação básica da 

ementa com aplicação de conteúdo bimestral em atividades e 
finalização do bimestre.  

●  2º bimestre 
● Maio: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com 

sequência didática complementar com conteúdo da ementa.  
● Junho: Inserção de conteúdos sobre mundo inglês da ementa 

com aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.  
● Julho: Sequência de novos vocabulários com aplicação de 

conteúdo bimestral em atividades e finalização do bimestre.  
● 3º bimestre  
● Agosto: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior com 

sequência didática complementar com diálogos mais 
complexos  

● Setembro: Inserção de conteúdos sobre números e seus usos 
com aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.  

● Outubro: Sequência de conteúdos da ementa com aplicação de 
conteúdo bimestral em atividades e finalização do bimestre. 

● 4º bimestre  
● Outubro: Resgate do que foi trabalhado no bimestre anterior 

com sequência didática complementar com conteúdo 
gramatical da ementa.  

● Novembro: Sequência de conteúdos gramaticais com diálogos 
e aplicação prática em exercícios de fixação e interpretação.  

● Dezembro: Revisão do conteúdo bimestral com atividades e 
finalização. 
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Cineclube - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

Entender o cinema 
como ferramenta de 
aprendizagem; 
Apreender que o 
contexto histórico 
abordado na obra 
pode ser 
amplamente 
estudado; 
Compreender os 
recursos 
audiovisuais 
como elemento de 
análise histórica; 
Absorver as 
realidades 
estudadas de 
acordo com cada 
obra assistida; 
Reproduzir 
conhecimento 
através de recursos 
audiovisuais. 
  

Aumentar 
percepção da 
relevância da 
disciplina 
Cineclube (parte 
complementar), 
assim como das 
disciplinas de 
ciências 
humanas; 
Perceber o 
cinema como 
ferramenta rica 
para o processo 
de 
aprendizagem 
das disciplinas 
de ciências 
humanas e 
sociais. 

Avaliações 
formativas 
(Avaliações 
diagnósticas; 
intervenções 
pedagógicas); 
  

Debate orientado acerca das 
obras trabalhadas; 
Dissertação e resumos; 
Portfólio; 
Aula expositiva dialogada; 
Dramatização e trabalhos 
diversos em grupo 

Aline Cristina da 
Silva Santos 

6º Ano 
•I Bimestre: A formação dos continentes e seus primeiros 
habitantes, conceito de nomadismo e teoria acerca da 
formação dos primeiros grupos humanos. Filme: A era do 
Gelo. (07 de Julho de 2016, duração de 1h34min, gênero: 
Animação). 
•II Bimestre: As sociedades antigas (Egito), sua composição 
econômica e cultural. Filme: José, o rei dos sonhos. (27 de 
outubro de 2000, duração de 01h15min). Gênero: Animação 
de aventura. 
•III Bimestre: As sociedades africanas tradicionais, suas 
atividades econômicas, formas de sobrevivência e 
necessidades materiais e religiosas. Filme: Pantera Negra, 
(duração 2h15min). Gênero: ação, aventura e ficção 
científica. 
•IV Bimestre: História Medieval, cruzadas religiosas, 
expansão territorial do contexto histórico, a religiosidade, 
sociedade e cultura do período. Filme: Coração de cavaleiro, 
21 de setembro de 2001, (duração 2h12min), Gênero: Ação. 
7º Ano: 
•I Bimestre: A lógica capitalista de produção e a 
desigualdade social. Filme: A Ilha das Flores - 1989 
(Duração: 15 Minutos), Gênero: Documentário.  
•II Bimestre: Sociedade feudal e suas formações culturais, 
econômicas e sociais; Filme: Coração de Cavaleiro - 2001 
(duração: 2h12min), Gênero: Ação/Aventura 
•III Bimestre: Sociedade Inglesa do século XVIII e suas 
Reformas Políticas. Filme: Enola Holmes, 2020 (Duração 
2h30min), Gênero: Aventura. 
•IV Bimestre: Revolução Industrial; Filme: Tempos 
Modernos, 1936, (Duração: 1h27min), Gênero: Comédia 
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Cineclube - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

Entender o cinema 
como ferramenta de 
aprendizagem; 
Apreender que o 
contexto histórico 
abordado na obra 
pode ser 
amplamente 
estudado; 
Compreender os 
recursos 
audiovisuais 
como elemento de 
análise histórica; 
Absorver as 
realidades 
estudadas de 
acordo com cada 
obra assistida; 
Reproduzir 
conhecimento 
através de recursos 
audiovisuais. 
  

Aumentar 
percepção da 
relevância da 
disciplina 
Cineclube (parte 
complementar), 
assim como das 
disciplinas de 
ciências 
humanas; 
Perceber o 
cinema como 
ferramenta rica 
para o processo 
de 
aprendizagem 
das disciplinas 
de ciências 
humanas e 
sociais. 

Avaliações 
formativas 
(Avaliações 
diagnósticas; 
intervenções 
pedagógicas); 
  

Debate orientado acerca das 
obras trabalhadas; 
Dissertação e resumos; 
Portfólio; 
Aula expositiva dialogada; 
Dramatização e trabalhos 
diversos em grupo 

Aline Cristina da Silva Santos 8º Ano 
I Bimestre: Conceito de sociedade, política e 
corrupção. Filme: V de vingança, 2005, 
(Duração: 2h12min.), Gênero: Ação/Ficção 
Científica. 
•II Bimestre: Revolução Industrial na 
Inglaterra. Filme: Tempos Modernos, 1936, 
(Duração: 1h27min), Gênero: Comédia 
•III Bimestre: A Revolução Francesa. Filme: 
Danton, O Processo da Revolução, 1983. 
(Duração: 2h16min), Gênero: Drama 
•IV Bimestre: História do Brasil: Conjurações 
Mineira e Baiana. Filme: A Revolução Baiana, 
(Duração: 50m31seg), Gênero: Documentário 
9º Ano 
•I Bimestre: Brasil República: as práticas 
coronelistas, a religiosidade e o movimento 
Cangaço. Filme: O Auto da Compadecida, 
2000, (Duração: 1h44min), Gênero: 
Comédia/Aventura.  
•II Bimestre: Brasil República: Sua formação 
e especificidades. Filme: República, Bóris 
Fausto (Duração: 28 min), Gênero: 
Documentário. 
•III Bimestre: Movimentos messiânicos no 
Brasil. Filme: A Guerra de Canudos, 1996 
(2h44min), Gênero: Drama.  
•IV Bimestre: Movimentos de Resistência 
Negra. Filme: Quilombo, 1984, (Duração: 
1h50min), Gênero: Comédia dramática. 
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Geometria - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

 6º ano 
●Melhorar o desempenho dos 
estudantes em Matemática dos 
anos finais do Ensino 
Fundamental; 
●Criar condições para que o 
estudante desenvolva o seu 
pensamento matemático de forma 
investigativa aliada a situações do 
cotidiano ao invés da utilização de 
procedimentos mecânicos; 
●Compreender o sistema de 
numeração com suas operações 
básicas; 
●Despertar a investigação 
científica; 
●Criar situações cotidianas 
envolvendo sistema de numeração 
e ser capaz de resolvê-las; 
●Desenvolver habilidades de criar 
e resolver problemas; 
●Reconhecer figuras geométricas 
em elementos do dia a dia; 
●Aprimorar as habilidades de 
construção de figuras usando as 
ferramentas de geometria; 
●Reconhecer e utilizar unidades de 
medida na resolução de problemas 
e construção de projetos; 
●Fortalecer os vínculos 
interpessoais nas relações 
dos alunos e suas famílias. 

●Aumentar, ao final de 
2022, em 95%, os índices 
de aprovação em 
Acompanhamento 
Pedagógico de 
Matemática 6º ano; 

●Trabalhos em grupo; 
●Jogos envolvendo 
conteúdos referente 
aos bimestres; 
●Oficinas; 
●Pesquisa; 
●Organização dos 
alunos no ambiente 
escolar; 
●Debates; 

●Observação do 
desenvolvimento individual do 
aluno; 
●Conhecimento adquirido ao 
longo das pesquisas e 
conteúdos apresentados; 
●Avaliação dos trabalhos 
produzidos, jogos, oficinas e 
pesquisas de acordo com cada 
bimestre; 
●Avaliação da relação 
interpessoal aluno-aluno e 
professor-aluno; 
●Avaliação formativa dos 
alunos ao longo do processo. 

●Thauany Severino 
Ribeiro Albino 

●1ºBimestre: produção e 
jogos didáticos - Batalha 
Naval; 
●2ºBimestre: produção e 
jogos didáticos - Banco 
Imobiliário; 
●3ºBimestre: produção do 
Jogo do Cilindro e Roda  a 
Roda Matemática; Feira de 
Ciências; 
●4ºBimestre: realização
 do Festival 
Natalino. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

7º ano 
●Melhorar o desempenho dos 
estudantes em Matemática dos 
anos finais do Ensino 
Fundamental; 
●Criar condições para que o 
estudante desenvolva o seu 
pensamento matemático de forma 
investigativa aliada a situações do 
cotidiano ao invés da utilização de 
procedimentos mecânicos; 
●Compreender o sistema de 
numeração com 
suas operações básicas; 
●Despertar a investigação 
científica; 
●Criar situações cotidianas 
envolvendo sistema de numeração 
e ser capaz de resolvê-las; 
●Desenvolver habilidades de criar 
e resolver problemas; 
●Reconhecer figuras geométricas 
em elementos do dia a dia; 
●Aprimorar as habilidades de 
construção de figuras usando as 
ferramentas de geometria; 
●Reconhecer e utilizar unidades de 
medida na resolução de problemas 
e construção de projetos; 
●Fortalecer os vínculos 
interpessoais nas relações 
dos alunos e suas famílias. 

●Aumentar, ao final de 
2022, em 95%, os índices 
de aprovação em 
Acompanhamento 
Pedagógico de 
Matemática 7º ano; 

●Trabalhos em grupo; 
●Jogos envolvendo 
conteúdos referente 
aos bimestres; 
●Oficinas; 
●Pesquisa; 
●Organização dos 
alunos no ambiente 
escolar; 
●Debates; 

●Observação do 
desenvolvimento individual do 
aluno; 
●Conhecimento adquirido ao 
longo das pesquisas e 
conteúdos apresentados; 
●Avaliação dos trabalhos 
produzidos, jogos, oficinas e 
pesquisas de acordo com cada 
bimestre; 
●Avaliação da relação 
interpessoal aluno-aluno e 
professor-aluno; 
● Avaliação formativa dos 
alunos ao longo do processo. 

●Maria Cadeira Silva ●1ºBimestre: produção de 
jogos didáticos - Batalha 
Naval; 
●2ºBimestre: produção e 
jogos didáticos - Banco 
Imobiliário; 
●3ºBimestre: produção do 
Jogo do Cilindro; Feira de 
Ciências; 
●4º Bimestre: realização 
do Festival Natalino com 
apresentações teatrais dos 
alunos. 
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Geometria - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

8º ano 
●Melhorar o desempenho dos 
estudantes em Matemática dos 
anos finais do Ensino 
Fundamental; 
●Criar condições para que o 
estudante desenvolva o seu 
pensamento matemático de 
forma investigativa aliada a 
situações do cotidiano ao invés 
da utilização de procedimentos 
mecânicos; 
●Compreender o sistema de 
numeração com suas operações 
básicas; 
●Criar situações cotidianas 
envolvendo sistema de 
numeração e ser capaz de 
resolvê-las; 
●Desenvolver habilidades de 
criar e resolver problemas; 
●Reconhecer figuras 
geométricas em elementos do 
dia a dia principalmente na 
construção civil; 
●Aprimorar as habilidades de 
construção usando as 
ferramentas de geometria; 
●Compreender capacidade de 
sólidos, massas e volumes; 
●Fortalecer os vínculos 
de solidariedade das relações 
interpessoais dos alunos. 

●Aumentar, ao final de 2022, 
em 95%, os índices de 
aprovação em 
Acompanhamento 
Pedagógico de Matemática 
8º ano; 

●Trabalhos em grupo; 
●Jogos envolvendo 
conteúdos referente 
aos bimestres; 
●Oficinas; 
●Pesquisa; 

●Organização dos alunos no 
ambiente escolar. 
●Observação do 
desenvolvimento de cada 
aluno; 
●Relação interpessoal dos 
alunos; 
●Avaliação dos trabalhos 
produzidos, jogos, oficinas e 
pesquisas de acordo com cada 
bimestre; 
●Avaliação da relação 
aluno-aluno e professor-aluno. 

●Átila Antônio ●1ºBimestre: produção de 
jogos didáticos - Batalha 
Naval; 
●2ºBimestre: produção de 
jogos didáticos - Banco 
Imobiliário; 
●3ºBimestre: produção do 
Jogo do Cilindro e Roda a 
Roda Matemática; Feira de 
Ciências; 
●4ºBimestre: realização
 do Festival 
Natalino. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

●Melhorar o desempenho dos 
estudantes em Matemática dos 
anos finais do Ensino 
Fundamental; 
●Criar condições para que o 
estudante desenvolva o seu 
pensamento matemático de 
forma investigativa aliada a 
situações do cotidiano ao invés 
da utilização de procedimentos 
mecânicos; 
●Compreender o sistema de 
numeração com suas operações 
básicas; 
●Criar situações cotidianas 
envolvendo sistema de 
numeração e ser capaz de 
resolvê-las; 
●Desenvolver habilidades de 
criar e resolver problemas;  
●Reconhecer figuras 
geométricas em elementos do 
dia a dia principalmente na 
construção civil; 
●Aprimorar as habilidades de 
construção usando as 
ferramentas de geometria; 
●Compreender capacidade de 
sólidos, massas e volumes; 
●Fortalecer os vínculos 
de solidariedade das relações 
interpessoais dos alunos. 
 

●Aumentar, ao final de 2022, 
em 95%, os índices de 
aprovação em 
Acompanhamento 
Pedagógico de Matemática 
9º ano; 

●Trabalhos em grupo; 
●Jogos envolvendo 
conteúdos referente 
aos bimestres; 
●Oficinas; 
●Pesquisa; 

●Organização dos alunos no 
ambiente escolar. 
●Observação do 
desenvolvimento de cada 
aluno; 
●Relação interpessoal dos 
alunos; 
●Avaliação dos trabalhos 
produzidos, jogos, oficinas e 
pesquisas de acordo com cada 
bimestre; 
●Avaliação da relação 
aluno-aluno e professor-aluno. 

●Maria Cadeira Silva 
●Thauany Ribeiro 

●1ºBimestre: produção e 
jogos didáticos - Batalha 
Naval; 
●2ºBimestre: produção e 
jogos didáticos - Banco 
Imobiliário; 
●3ºBimestre: produção do 
Jogo do Cilindro; Feira de 
Ciências; 
●4ºBimestre: realização o 
Festival Natalino. 
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Labocien - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

6º ano: 
•Exercitar, no estudante, 
a capacidade de refletir 
sobre fenômenos 
naturais e como esses 
fenômenos podem ser 
explicados 
cientificamente; 
•Fomentar a elaboração 
de experiências e 
experimentos que 
tentem comprovar uma 
hipótese; 
•Possibilitar ao 
estudante que possa 
determinar suas próprias 
conclusões a respeito de 
determinado fenômeno, 
baseado em resultados 
mensuráveis; 
•Comparar o 
conhecimento empírico 
e o conhecimento 
científico; 
•Criar uma consciência 
crítica acerca das 
conclusões e teses 
elaboradas a partir das 
hipóteses testadas 
através de 
experimentos. 

6º ano: 
•Manutenção, ao 
final de 2022, de 
100% dos índices 
de aprovação em 
Labocien no 6º ano; 

6º ano: 
•No início do ano letivo será 
realizada avaliação diagnóstica 
para identificação das 
potencialidades e fragilidades dos 
alunos, bem como para 
adequação do trabalho que será 
realizado ao longo do ano. 
•Caso necessário, serão 
realizadas intervenções a 
qualquer tempo a fim de sanar 
dificuldades apresentadas pelos 
estudantes. 
•Exposição de conteúdos por meio 
de aulas expositivas dialogadas e 
investigativas. 
•Realização de atividades práticas 
em sala de aula, construção de 
modelos e experimentos no 
laboratório de ciências. 
•Utilização de atividades lúdicas, 
simulações online, modelos. 
•Utilização do laboratório de 
ciências para realização de 
exposições, realização de 
procedimentos e experimentos 
práticos. 
•Produção de relatórios acerca 
das atividades práticas realizadas. 
•Ao final do ano será realizada 
nova avaliação diagnóstica para 
aferição do grau de evolução e 
desenvolvimento dos estudantes. 

6º ano: 
•A avaliação das ações se dará 
de forma processual ao longo 
dos bimestres. Será avaliada a 
participação dos alunos nas 
aulas, nas atividades práticas, 
nos debates acerca das 
atividades experimentais. 
Também serão avaliadas as 
atividades teóricas realizadas, 
os relatórios produzidos acerca 
das práticas e os modelos 
produzidos ao longo do ano, 
além da avaliação de todo o 
processo de construção desses 
modelos. 

6º ano: 
Professora da Parte 
Diversificada II 
(Labocien): Wanessa 
Barros Colli 

6º ano: 
•Três aulas semanais em cada 
turma. 
•Realização de avaliações ao 
finalizar cada um dos conteúdos 
trabalhados ao longo do 
bimestre, podendo ser feitos 
relatórios, modelos, pesquisas, 
paródias ou outros tipos de 
avaliação que fujam do modelo 
de avaliação formal (provas e 
testes).  
•Continuamente: 
Avaliações processuais ao longo 
dos bimestres, a fim de identificar 
o desenvolvimento dos 
conhecimentos e potencialidades 
dos alunos. 
•Continuamente: realização de 
atividades que despertem o 
pensamento crítico dos alunos 
bem como incentive a reflexão 
acerca de conceitos científicos e 
fenômenos, além de instigar a 
elaboração de hipóteses para a 
resposta de questionamentos 
científicos. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

7º ano: 
•Exercitar, no estudante, 
a capacidade de refletir 
sobre fenômenos 
naturais e como esses 
fenômenos podem ser 
explicados 
cientificamente; 
•Fomentar a elaboração 
de experiências e 
experimentos que 
tentem comprovar uma 
hipótese; 
•Possibilitar ao 
estudante que possa 
determinar suas próprias 
conclusões a respeito de 
determinado fenômeno, 
baseado em resultados 
mensuráveis; 
•Comparar o 
conhecimento empírico 
e o conhecimento 
científico; 
•Criar uma consciência 
crítica acerca das 
conclusões e teses 
elaboradas a partir das 
hipóteses testadas 
através de 
experimentos. 
  

7º ano: 
•Manutenção, ao 
final de 2022, de 
100% dos índices 
de aprovação em 
Labocien no 7º ano. 
  

7º ano: 
•No início do ano letivo será 
realizada avaliação diagnóstica 
para identificação das 
potencialidades e fragilidades dos 
alunos, bem como para 
adequação do trabalho que será 
realizado ao longo do ano. 
•Caso necessário, serão 
realizadas intervenções a 
qualquer tempo a fim de sanar 
dificuldades apresentadas pelos 
estudantes. 
•Exposição de conteúdos por meio 
de aulas expositivas dialogadas e 
investigativas. 
•Realização de atividades práticas 
em sala de aula, construção de 
modelos e experimentos no 
laboratório de ciências. 
•Utilização de atividades lúdicas, 
simulações online, modelos. 
•Utilização do laboratório de 
ciências para realização de 
exposições, realização de 
procedimentos e experimentos 
práticos. 
•Produção de relatórios acerca 
das atividades práticas realizadas. 
•Ao final do ano será realizada 
nova avaliação diagnóstica para 
aferição do grau de evolução e 
desenvolvimento 

7º ano: 
•A avaliação das ações se dará 
de forma processual ao longo 
dos bimestres. Será avaliada a 
participação dos alunos nas 
aulas, nas atividades práticas, 
nos debates acerca das 
atividades experimentais. 
Também serão avaliadas as 
atividades teóricas realizadas, 
os relatórios produzidos acerca 
das práticas e os modelos 
produzidos ao longo do ano, 
além da avaliação de todo o 
processo de construção desses 
modelos. 
  

7º ano: 
Professora da Parte 
Diversificada II 
(Labocien): Wanessa 
Barros Colli 

7º ano: 
•Três aulas semanais em cada 
turma. 
•Realização de avaliações ao 
finalizar cada um dos conteúdos 
trabalhados ao longo do 
bimestre, podendo ser feitos 
relatórios, modelos, pesquisas, 
paródias ou outros tipos de 
avaliação que fujam do modelo 
de avaliação formal (provas e 
testes). 
•Continuamente: Avaliações 
processuais ao longo dos 
bimestres, a fim de identificar o 
desenvolvimento dos 
conhecimentos e potencialidades 
dos alunos. 
• Continuamente: realização de 
atividades que despertem o 
pensamento crítico dos alunos 
bem como incentive a reflexão 
acerca de conceitos científicos e 
fenômenos, além de instigar a 
elaboração de hipóteses para a 
resposta de questionamentos 
científicos. 
  

 

 



GDF - SEE 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ARAPOANGA 

PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL 

 Quadra 8, Conjunto I, Área Central, Arapoanga-DF – CEP 73368-656 
 Fone: (61) 3901-4555 – E-mail: cefarapoanga.planaltina@edu.se.df.gov.br 75 

 

Labocien - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

8º ano: 
-Exercitar, no estudante, a 
capacidade de refletir 
sobre fenômenos naturais 
e como esses fenômenos 
podem ser explicados 
cientificamente; 
-Fomentar a elaboração 
de experiências e 
experimentos que tentem 
comprovar uma hipótese; 
-Possibilitar ao estudante 
que possa determinar 
suas próprias conclusões 
a respeito de determinado 
fenômeno, baseado em 
resultados mensuráveis; 
-Comparar o 
conhecimento empírico e 
o conhecimento científico; 
-Criar uma consciência 
crítica acerca das 
conclusões e teses 
elaboradas a partir das 
hipóteses testadas 
através de experimentos. 

8º ano: 
-Manutenção, ao final de 
2022, de 100% dos índices de 
aprovação em Labocien no 8º 
ano; 

8º ano: 
-Avaliações diagnósticas 
para identificar 
potencialidades e 
fragilidades. 
-Quando houver 
necessidade, ao longo do 
processo, realizar 
intervenções pedagógicas 
a fim de reduzir as 
dificuldades. 
-Exposição de conteúdo e 
aulas investigativas. 
-Realização de 
experimentos 
demonstrativos e também 
realizados pelos alunos. 
-Produção de relatórios 
contendo a descrição dos 
experimentos- objetivos, 
materiais, procedimentos- 
bem como os conceitos 
científicos envolvidos. 
-Realização de atividades 
a respeito dos 
experimentos e dos 
conteúdos envolvidos. 
-Atividades e 
apresentação de 
experimentos em grupo. 

8º ano: 
-A avaliação será realizada de 
forma processual, por meio 
da observação da 
participação e motivação para 
a realização das atividades 
propostas, produção e 
apresentação de 
experimentos. 
-Ao final de cada bimestre 
serão avaliados também os 
relatórios produzidos pelos 
alunos e as atividades 
produzidas durante o período 
letivo. 

8º ano: 
Professoras da 
Parte Diversificada 
II (Labocien): Tayne 
Valadares e 
Wanessa Colli. 

8º ano: 
-São 3 aulas presenciais por 
semana. 
-Avaliações processuais para 
diagnóstico, no decorrer do 
bimestre. 
-Intervenções pedagógicas com 
intuito recompor aprendizagens e 
reduzir a defasagem de anos 
anteriores em momentos 
estratégicos. 
-Produção de relatórios sobre 
experimentos e relacioná-los aos 
conteúdos, instigando o raciocínio 
crítico, bem como o pensamento 
científico. 
-Realizar atividades que 
incentivem a reflexão sobre os 
fenômenos que ocorrem no 
cotidiano e elaboração de 
hipóteses que explicam tais 
fenômenos. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

9º ano: 
-Exercitar, no estudante, a 
capacidade de refletir 
sobre fenômenos naturais 
e como esses fenômenos 
podem ser explicados 
cientificamente;  
-Fomentar a elaboração 
de experiências e 
experimentos que tentem 
comprovar uma hipótese;  
-Possibilitar ao estudante 
que possa determinar 
suas próprias conclusões 
a respeito de determinado 
fenômeno, baseado em 
resultados mensuráveis;  
-Comparar o 
conhecimento empírico e 
o conhecimento científico;  
-Criar uma consciência 
crítica acerca das 
conclusões e teses 
elaboradas a partir das 
hipóteses testadas 
através de experimentos.  

9º ano: 
-Manutenção, ao final de 
2022, de 100% dos índices de 
aprovação em Labocien no 9º 
ano.  

9º ano: 
-Avaliações diagnósticas 
para identificar 
potencialidades e 
fragilidades. 
-Quando houver 
necessidade, ao longo do 
processo, realizar 
intervenções pedagógicas 
a fim de reduzir as 
dificuldades. 
-Exposição de conteúdo e 
aulas investigativas. 
-Realização de 
experimentos 
demonstrativos e também 
realizados pelos alunos.  
-Produção de relatórios 
contendo a descrição dos 
experimentos- objetivos, 
materiais, procedimentos- 
bem como os conceitos 
científicos envolvidos. 
-Realização de atividades 
a respeito dos 
experimentos e dos 
conteúdos envolvidos. 
-Atividades e 
apresentação de 
experimentos em grupo. 

9º ano: 
-A avaliação será realizada de 
forma processual, por meio 
da observação da 
participação e motivação para 
a realização das atividades 
propostas, produção e 
apresentação de 
experimentos. 
-Ao final de cada bimestre 
serão avaliados também os 
relatórios produzidos pelos 
alunos e as atividades 
produzidas durante o período 
letivo. 

9º ano: 
Professoras da 
Parte Diversificada 
II (Labocien): Tayne 
Valadares.  

9º ano: 
-São 3 aulas presenciais por 
semana. 
-Avaliações processuais para 
diagnóstico, no decorrer do 
bimestre. 
-Intervenções pedagógicas com 
intuito recompor aprendizagens e 
reduzir a defasagem de anos 
anteriores em momentos 
estratégicos. 
-Produção de relatórios sobre 
experimentos e relacioná-los aos 
conteúdos, instigando o raciocínio 
crítico, bem como o pensamento 
científico. 
-Realizar atividades que 
incentivem a reflexão sobre os 
fenômenos que ocorrem no 
cotidiano e elaboração de 
hipóteses que explicam tais 
fenômenos. 
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Produção de texto - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

•Desenvolver o hábito da 
leitura e da escrita. 
•Identificar a finalidade de 
textos de diferentes 
gêneros. 
•Identificar o conflito 
gerador do enredo e os 
elementos que constroem a 
narrativa. 
•Instigar a imaginação e 
criatividade dos estudantes 
relacionadas às produções 
de diferentes textos. 
•Reconhecer as principais 
diferenças tipológicas e de 
gêneros textuais. 
•Localizar informações 
explícitas dentro de textos. 
•Identificar o tema central 
de um texto, bem como 
temas secundários. 
•Formar leitores versáteis, 
ou seja, leitores que leiam 
os mais diversos gêneros. 
•Aguçar os estudantes a 
produzir textos nos mais 
diversos gêneros textuais, 
instigando-os a mergulhar 
no universo da literatura, 
das artes e das inúmeras 
ramificações da linguagem 
e das ciências humanas de 
modo geral. 

•Incentivar em 85% o 
gosto, a aceitabilidade 
e o prazer pela leitura 
no ano de 2022 no 
primeiro Bloco do 
Ensino Fundamental. 
•Aprimorar em 90% a 
leitura, escrita, 
interpretação textual e 
o argumento-crítico no 
1º Bloco do Ensino 
Fundamental. 
•Alcançar, no mínimo, 
80% do contato do 
aluno com variados 
tipos de textos. 
  

•Inserção de textos curtos de 
variadas tipologias, vídeo e excertos 
textuais. 
•Exposição de textos de diferentes 
gêneros para interpretação. 
•Leitura semanal de livros à escolha 
de cada estudante. 
•Produção de fichas literárias 
relacionadas aos textos e livros lidos. 
•Atividades lúdicas. 
•Atividades que compreendem 
aspectos de interpretação de textos 
de diferentes gêneros textuais. 
•Aulas expositivas dialógicas. 
•Produção individual de variados 
gêneros textuais. 
•Revisão e Reescrituras textuais. 
•Intervenção pedagógica. 
  

•Avaliação formativa e 
contínua por meio de 
atividades. 
•Correção de textos. 
•Participação oral e escrita. 
•Fichas literárias. 
•Produções autorais de 
textos de vários gêneros. 
  

•Lidyanne Silva Rocha 
•Sidneia Aguiar Oliveira 
Santos 
  

•As ações serão 
executadas semanal, 
mensal, bimestral e 
semestralmente. 
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Produção de texto - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

•Desenvolver o hábito da 
leitura e da escrita. 
•Ampliar, 
progressivamente, os 
conhecimentos acerca da 
construção de discursos 
semânticos e gramaticais 
na composição das 
finalidades do texto. 
•Identificar a finalidade de 
textos de diferentes 
gêneros. 
•Identificar o conflito 
gerador do enredo e os 
elementos que constroem a 
narrativa. 
•Instigar a imaginação e 
criatividade dos estudantes 
relacionadas às produções 
de diferentes textos. 
•Reconhecer as principais 
diferenças tipológicas e de 
gêneros textuais. 
•Localizar informações 
explícitas e implícitas 
dentro de textos. 
•Identificar o tema e a tese 
de um texto. 
•Estabelecer relação entre 
a tese e os argumentos 
oferecidos para sustentá-la. 
•Diferenciar as partes 
principais das secundárias 
em um texto. 

•Incentivar em 60% o 
gosto, a aceitabilidade 
e o prazer pela leitura 
no ano de 2022 no 
segundo Bloco do 
Ensino Fundamental. 
•Aprimorar em 70% a 
leitura, escrita, 
interpretação textual e 
o argumento-crítico no 
segundo Bloco do 
Ensino Fundamental. 
•Alcançar, no mínimo, 
80% do contato do 
aluno com variados 
tipos de textos. 
  

•Inserção de textos curtos de 
variadas tipologias, vídeo e excertos 
textuais. 
•Exposição de textos de diferentes 
gêneros para interpretação. 
•Leitura semanal de livros à escolha 
de cada estudante. 
•Produção de fichas literárias 
relacionadas aos textos e livros lidos. 
•Atividades lúdicas. 
•Atividades que compreendem 
aspectos de interpretação de textos 
de diferentes gêneros textuais. 
•Debates orais. 
•Produção individual de variados 
gêneros textuais. 
•Revisão e Reescrituras textuais. 
•Intervenção pedagógica. 
  

•Avaliação formativa e 
contínua por meio de 
atividades. 
•Correção de textos. 
•Participação oral e escrita. 
•Fichas literárias. 
•Produções autorais de 
textos de vários gêneros. 
  

•Lidyanne Silva Rocha 
•Sidneia Aguiar Oliveira 
Santos 
•Simeya Magalhães 
  

•As ações serão 
executadas semanal, 
mensal, bimestral e 
semestralmente. 
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Agroecologia - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

•Resgatar conhecimento 
prévio de temas já 
trabalhados em sala de aula 
e correlacionar com os 
novos a serem adquiridos;  
•Contribuir para o melhor 
desempenho dos estudantes 
em Geografia dos anos 
finais do Ensino 
Fundamental;  
•Possibilitar ao aluno 
análises dos conteúdos 
aprendidos em Geografia, 
juntando-os com referências 
de proteção ao meio 
ambiente;  
•Criar condições para que o 
estudante desenvolva o seu 
pensamento crítico e instigar 
as pesquisas com relação ao 
modelo sustentável de 
sobrevivência. 

•Aumentar, ao 
final de 2022, 
em 75%, os 
índices de 
rendimento 
superior à 
média da 
instituição dos 
estudantes de 
sextos e 
sétimos anos. 

•Avaliações 
Diagnósticas; 
•Intervenções 
pedagógicas ao 
longo dos bimestres 
de acordo com a 
necessidade dos 
alunos; 
•Revisões; 
•Uso de recursos 
digitais como vídeos 
e músicas. 
•Estratégias de 
“ensinagem”/metodol
ogias: paródias, 
construção de mural, 
mapa mental, mapa 
mental, portfólios... 

•A avaliação das 
aprendizagens será 
realizada através da 
análise das atividades e 
participação dos 
estudantes. 

Mariléia Gonçalves 
Batista 

6º ano: 1º Bimestre: Entender as transformações do 
espaço pelas intervenções humanas.  
Conhecer a linguagem geográfica/ cartográfica. 2º 
Bimestre: Relacionar os climas aos tipos de solo, 
relevos e formações vegetais. 
Compreender as diferentes esferas da Terra e a ação 
antrópica. 3º Bimestre: Analisar a influência das 
formas do relevo para a ocupação humana. 
 Entender a importância da água e o consumo desse 
recurso. 4º Bimestre: Analisar as modificações da 
paisagem no espaço rural/urbano. Compreender os 
tipos de fontes de energia.  
 
7º ano: 1º Bimestre: Entender as transformações do 
espaço pelas intervenções humanas. Interpretar e 
elaborar mapas temáticos. Compreender os 
diferentes tipos de vegetações existentes no Brasil  
2º Bimestre: Analisar a distribuição da população 
brasileira pelo território. Entender a formação da 
população através da miscigenação dos povos. 
Avaliar os impactos da agricultura familiar e do 
agronegócio. 3º Bimestre: Relacionar os aspectos 
naturais, sociais e econômicos da Região Norte, 
Centro-oeste e Sul. Identificar os principais problemas 
ambientais. Reconhecer a cultura e as manifestações 
típicas de cada região. 4º Bimestre:  Relacionar os 
aspectos naturais, sociais e econômicos da Região 
Nordeste e Sudeste. Identificar os principais 
problemas ambientais. Reconhecer a cultura e as 
manifestações típicas de cada região. 
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Agroecologia - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

● Analisar as ações humanas 
em suas diferentes relações, 
identificando características 
étnicas, culturais, políticas, 
econômicas e naturais, 
percebendo os contrastes 
sociais e a importância 
geopolítica de algumas regiões 
no contexto mundial e 
propiciando a construção de 
um conhecimento crítico e 
autônomo. 

● Identificar a forma de 
abordagem do ensino 
geográfico em sala de aula e 
desenvolver recursos que 
visem dinamizar o ensino de 
geografia e suas ramificações. 

● O desenvolvimento de uma 
compreensão integrada do 
meio ambiente em suas 
múltiplas e complexas 
relações, envolvendo aspectos 
ecológicos, psicológicos, 
legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, 
culturais e éticos; 

● Garantir a democratização das 
informações ambientais; 

● Estimular e fortalecer uma 
consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e 
social; 

● Aumentar, ao final de 
2022, em 75%, os 
índices de aprovação 
em Agroecologia 8º 
no ano; 

● Aumentar, ao final de 
2022, em 75%, os 
índices de aprovação 
em Agroecologia no 
9º ano; 

● Avaliações Diagnósticas; 
● Intervenções pedagógicas; 
● Aulas expositivas. 
● Reagrupamentos; 
● Estratégias de “ensinagem” 

/metodologias: estudo dirigido, 
debates e portfólios. 

● Avaliar o aluno de forma 
particular, considerando as 
suas principais 
necessidades e os seus 
desafios no processo de 
ensino, tudo isso através 
da avaliação formativa. 

● Execução de tarefas e 
exercícios no caderno, 
participação e avaliação no 
final de cada bimestre. 

● Patrícia da Silva Sousa 
Rosa 

● Avaliações 
Diagnósticas (Inicial e 
Final). 

● Intervenções 
pedagógicas (Uma 
intervenção por 
Bimestre). 

● Reagrupamentos 
(Durante os 2º, 3º e 4º 
bimestres). 

● Estratégias de 
“ensinagem” 
/metodologias: estudo 
dirigido, debates e 
portfólios (Ao longo de 
todos os bimestres). 
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Ensino Religioso - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

•Reconhecer e respeitar as práticas de 
comunicação com as divindades em distintas 
manifestações e tradições religiosas; 
•Identificar práticas de espiritualidade utilizadas 
pelas pessoas em determinadas situações 
(acidentes, doenças, fenômenos climáticos); 
•Reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de 
diferentes tradições religiosas; 
•Exemplificar líderes religiosos que se destacaram 
por suas contribuições à sociedade; 
•Propiciar conhecimento sobre questões 
religiosas, culturais e estéticas, partindo das 
manifestações religiosas explicitadas pelos 
estudantes; 
•O Ensino Religioso tem por objetivo a formação 
integral do educando, que passa pelas dimensões: 
a religiosidade, ética e política; 
•Compreender, identificar e aplicar 
transversalidades: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, 
Diálogo, Solidariedade), Meio Ambiente (Os ciclos 
da natureza, sociedade e meio ambiente, manejo 
e conservação ambiental) , Saúde (autocuidado, 
vida coletiva), Pluralidade Cultural (Pluralidade 
Cultural e a Vida das Crianças no Brasil, 
constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser 
Humano como agente social e produtor de cultura, 
Pluralidade Cultural e Cidadania) e Trabalho e 
Consumo (Relações de Trabalho; Trabalho, 
Consumo, Meio Ambiente e Saúde; Consumo, 
Meios de Comunicação de Massas, Publicidade e 
Vendas; Direitos Humanos, Cidadania); Trabalho, 
Orientação para o Trânsito, etc. 

•Aumentar, ao final de 2021, 
em 10%, os índices de 
participação em Ensino 
Religioso 6º ano em relação 
ao ano anterior; 
•Aumentar, ao final de 2021, 
em 10%, os índices de 
participação em Ensino 
Religioso 7º ano em relação 
ao ano anterior; 

•Avaliações Diagnósticas; 
•Intervenções pedagógicas; 
•Debates e mesas-redondas; 
•Estratégias de 
“ensino”/metodologias: 
estudo dirigido, oficinas, 
jogos, portfólios... 
•Produção de atividades com 
a metodologia de sequências 
didáticas em que uma aula 
complemente a outra para 
que exista uma sequência 
lógica de aprendizado com 
resgate de temas dos ciclos 
anteriores; 

•O acompanhamento 
será feito com a 
correção e resultados 
das intervenções 
além de contatos 
diretos por 
mensagem e 
telefones com os 
alunos e 
responsáveis. 
•Rendimento durante 
o processo. 

Shashi jaiswal, 
Eunice Correa 

1ª Bimestres 
2ª Bimestre 
3ª Bimestre 
4ª Bimestre 
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Ensino Religioso - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

-Entender o que é ser humano, as 
escolhas da religião, e a importância 
do respeito, como devemos 
valorizar a vida do próximo. 
Entender as lideranças religiosas, 
espiritualidades indígenas. 
-Compreender as religiões no Brasil, 
o futuro das mesmas, a formação 
das religiões do povo brasileiro, e 
intolerância religiosa. Como 
podemos propagar a paz. 
-Entender o significado de 
transcendência e a diversidade 
religiosa. Debater a questão do 
Bullying nas escolas, ensinando o 
respeito ao próximo, e o amor para 
com as pessoas. Analisar o 
exercício da paciência nos dias 
atuais, ajudando os mais 
necessitados. Entender a 
importância da honestidade. 
-Entender como lidar com 
adolescência e seus desafios. 
Compreender a cidadania e seus 
direitos, das mulheres, e do trabalho 
infantil, as desigualdades sociais. 
Como combater o racismo, e qual a 
importância da esperança e da 
gratidão nos tempos atuais. 

-Aumentar, ao final de 2022, 
em 75%, os índices de 
aprendizagem em Ensino. 
Religioso 9º ano; 

-Utilizar textos, realizar 
atividades e debater em torno 
das questões levantadas. 

Verificar caderno, observar 
desempenho das atividades 
durante os debates, em sala de 
aula. 

Shashi jaiswal, 
Cláudia Ferreira 
Damião, Antônio 
Pinho, Maria 
Aparecida 

1ª Bimestres 
2ª Bimestre 
3ª Bimestre 
4ª Bimestre 
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Estudo Orientado - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

•Contribuir para o melhor desempenho dos 
estudantes em todas as disciplinas dos anos finais 
do Ensino Fundamental; 
•Possibilitar ao aluno o conhecimento de diversos 
métodos de estudos para contribuir com seu 
processo de formação; 
•Facilitar o desenvolvimento do hábito de estudo 
cotidiano com o intuito de dar-lhes autonomia no 
seu aprendizado. 
•Criar condições para que o aluno, por meio do 
conhecimento obtido, desenvolva o seu projeto de 
vida. 
•Acompanhamento das atividades dos alunos nas 
demais disciplinas durante as aulas presenciais. 

•Manter o 
rendimento dos 
alunos em 100% 
em Estudo 
Orientado, o que 
por conseguinte, 
refletirá no seu 
desempenho nas 
demais 
disciplinas. 

•Avaliações diagnósticas; 
•Utilização de metodologias 
variadas para atingir os 
diferentes modos de 
aprendizagem, tais como: 
estudo dirigido, resumos 
explicativos, aplicabilidade de 
técnicas de estudo, elaboração 
de textos dissertativos sobre 
temas trabalhados dentro dos 
conteúdos e vídeos. 

A avaliação consistirá da 
observação da realização e 
participação das atividades 
das demais disciplinas do 
estudante. Desta forma, faz-
se necessário avaliações e 
reflexões constantes acerca 
da metodologia desenvolvida 
no plano de ação. 

•John McArtson – 
02050714 
•Mateus Alves de 
Melo 

A disciplina estará 
destinada ao 
acompanhamento 
semanal das 
atividades das 
demais disciplinas 
dos estudantes. 

 

Estudo Orientado - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

•Contribuir para o melhor desempenho dos estudantes 
em todas as disciplinas dos anos finais do Ensino 
Fundamental; 
•Possibilitar ao aluno o conhecimento de diversos 
métodos de estudos para contribuir com seu processo 
de formação; 
•Facilitar o desenvolvimento do hábito de estudo 
cotidiano com o intuito de dar-lhes autonomia no seu 
aprendizado. 
•Criar condições para que o aluno, por meio do 
conhecimento obtido, desenvolva o seu projeto de vida. 
•Acompanhamento das atividades dos alunos nas 
demais disciplinas durante as aulas presenciais. 

•Manter o 
rendimento dos 
alunos em 100% 
em Estudo 
Orientado, o que 
por conseguinte, 
refletirá no seu 
desempenho nas 
demais 
disciplinas. 

•Avaliações diagnósticas; 
•Utilização de metodologias 
variadas para atingir os 
diferentes modos de 
aprendizagem, tais como: 
estudo dirigido, resumos 
explicativos, aplicabilidade 
de técnicas de estudo, 
elaboração de textos 
dissertativos sobre temas 
trabalhados dentro dos 
conteúdos e vídeos. 

A avaliação consistirá da 
observação da realização e 
participação das atividades 
das demais disciplinas do 
estudante. Desta forma, faz-
se necessário avaliações e 
reflexões constantes acerca 
da metodologia 
desenvolvida no plano de 
ação. 

Wanessa Barros 
Colli 

A disciplina estará 
destinada ao 
acompanhamento 
semanal das 
atividades das 
demais disciplinas 
dos estudantes. 
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Espanhol - BLOCO I 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

-Adquirir noções básicas da 
fonética do idioma 
(pronúncia); 
-Usar estruturas básicas de 
comunicação; 
-Interpretar textos em 
língua espanhola; 
-Escrever pequenos 
gêneros textuais básicos 
em espanhol: tais como 
títulos, capas de livro e 
diálogos; 
-Aplicar conteúdo no uso 
real do idioma; 
-Adquirir compreensão de 
escuta na língua espanhola; 
-Adquirir competência 
comunicativa no idioma 
espanhol; 
-Usar recursos digitais de 
tradução, pesquisa e 
definição em língua 
estrangeira; 

-Aumentar, ao final de 
2022, em 85%, os 
índices de rendimento 
superior à média da 
instituição; 
 
-Aumentar o índice de 
atividades respondidas 
e não devolvidas em 
branco em 85%; 
 
-Melhorar o rendimento 
de resolução por parte 
dos estudantes das 
atividades 
enviadas/publicadas 
em 80%; 

-Avaliações Diagnósticas; 
-Intervenções 
pedagógicas ao longo de 
cada mês letivo de acordo 
com a necessidade de 
cada turma e aluno; 
-Revisões de conteúdo e 
exercícios de fixação; 
-Resgatar conhecimento 
prévio do idioma e 
conteúdo; 
-Produção de atividades 
com a metodologia de 
sequências didáticas em 
que uma aula 
complemente a outra para 
que exista uma sequência 
lógica de aprendizado; 
-Uso de 
imagens/ilustração e uso 
de recursos digitais de 
interação como vídeos, 
áudios (na sala de aula 
como a parte de 
desenvolver uma 
compreensão prática). 

-Avaliação dos objetivos 
comunicativos e de 
apropriação do conteúdo 
através de dever dado na 
sala de aula, como as aulas 
estão acontecendo 
presencialmente. 
Monitoramento de 
atividades no caderno; 
-Confirmação de 
aprendizado através da 
solução de exercícios 
práticos e de identificação; 
- Participação na interação 
com professor em sala de 
aula na escola; 
-Feedback para o aluno 
individualmente com as 
considerações específicas 
de cada um: as interações 
do estudante no retorno 
destas observações serão 
levadas em consideração. 

Shashi jaiswal 6º ano: 1º bimestre: fevereiro: 
Acolhimento, Diagnóstico Inicial com 
sondagem de conhecimento e aptidão. 
Março: Inserção de conteúdos fonéticos e 
de vocabulário básico da ementa. Abril: 
Inserção de conteúdos fonéticos e de 
vocabulário básico da ementa; expressões 
úteis para conversa básica em espanhol. 
Maio: Sequência de conteúdos de 
comunicação básica da ementa com 
aplicação de conteúdo bimestral em 
atividades e finalização do bimestre. 2º 
bimestre por semanas: Maio: Resgate do 
que foi trabalhado no bimestre anterior 
com sequência didática complementar 
com conteúdo da ementa. Junho: Inserção 
de conteúdos sobre mundo hispânico da 
ementa com aplicação prática em 
exercícios de fixação e interpretação. 
Julho: Sequência de novos vocabulários e 
novas expressões com aplicação de 
conteúdo bimestral em atividades e 
finalização do bimestre. 3º bimestre: 
agosto: Resgate do que foi trabalhado no 
bimestre anterior com sequência didática 
complementar com interrogativos e novos 
vocabulários e novas expressões 
comunicativas. Setembro: Inserção de 
conteúdos sobre números e seus usos 
com aplicação prática em exercícios de 
fixação e interpretação. Outubro: 
Sequência de conteúdos da ementa com 
aplicação de conteúdo bimestral em 
atividades e finalização do bimestre. 4º 
bimestre: outubro: Resgate do que foi 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

trabalhado no bimestre anterior com 
sequência didática complementar com 
conteúdo gramatical da ementa. 
Novembro: Sequência de conteúdos 
gramaticais com diálogos e aplicação 
prática em exercícios de fixação e 
interpretação. Dezembro: Revisão do 
conteúdo bimestral com atividades orais e 
interação linguística e finalização do 
bimestre. 
 
7º ano:  
1º bimestre: fevereiro: Acolhimento, 
diagnóstico Inicial com resgate de 
conteúdo. Março: Inserção de conteúdos 
sobre o uso dos verbos com atividades 
sequenciais e complementares. Abril: 
Inserção de conteúdos sobre o uso dos 
verbos com atividades sequenciais e 
complementares; expressões úteis para 
conversa básica em espanhol; números 
cardinais. 2º bimestre por semanas: Maio: 
Resgate do que foi trabalhado no bimestre 
anterior com sequência didática 
complementar com conteúdo da ementa 
com nova gramática. Junho: Aplicação 
prática em exercícios de fixação e 
interpretação dos temas trabalhados sobre 
espaços físicos. Julho: Sequência de 
conteúdos da ementa com aplicação de 
conteúdo bimestral em atividades e 
finalização do bimestre. 3º bimestre: 
Agosto: Resgate do que foi trabalhado no 
semestre anterior com sequência didática 
complementar com conteúdo da ementa 
sobre cozinha e comida. Setembro: 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

Inserção de novas expressões de 
comunicação com aplicação prática em 
exercícios de fixação e interpretação; 
criação de diálogos por tópico. Outubro: 
Sequência de conteúdos da ementa com 
aplicação de conteúdo bimestral em 
atividades de interpretação e finalização 
do bimestre. 4º bimestre por semanas: 
Outubro: Resgate do que foi trabalhado no 
bimestre anterior com sequência didática 
complementar com conteúdo cultural 
hispânico da ementa. Novembro: 
Sequência de conteúdos gramaticais de 
acentuação com diálogos e aplicação 
prática em exercícios de fixação e 
interpretação. Dezembro: Revisão 
conteúdo bimestral com atividades e 
finalização do bimestre. 
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Espanhol - BLOCO II 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

O objetivo é 
fazer com 
que o aluno 
aproxime da 
realidade dos 
países de 
língua 
espanhola e 
que seja 
capaz de 
compreender 
as 
mensagens 
orais e 
escritas das 
situações 
básicas da 
vida 
cotidiana. 

•Aumentar, ao 
final de 2022, 
em 70%, os 
índices de 
aprendizagens 
escritas e oral 
em espanhol 
no 8º ano;  
•Aumentar, ao 
final de 2022, 
em 70%, os 
índices de 
aprendizagens 
escritas e oral 
em espanhol 9º 
ano; 
•Aumentar em 
90% a 
participação 
oral nas aulas 
de espanhol 
nas turmas de 
8º e 9º ano. 

•Intervenções 
pedagógicas ao longo 
de cada mês letivo de 
acordo com a 
necessidade de cada 
turma e aluno; 
•Revisões de conteúdo 
e exercícios de fixação; 
•Resgatar 
conhecimento prévio 
do idioma e conteúdo; 
•Produção de 
atividades com a 
metodologia de 
sequências didáticas 
em que uma aula 
complemente a outra 
para que exista uma 
sequência lógica de 
aprendizado; leitura 
compartilhada, uso de 
vídeos e músicas, data 
show, 
pesquisa e gêneros 
textuais. 

•Monitoramento de 
atividades no caderno; 
•Confirmação de 
aprendizado através da 
solução de exercícios 
práticos e de identificação; 
•Interação em sala de 
aula; 
•Evolução na leitura 
compartilhada e individual. 
•Feedback para o aluno 
individualmente com as 
considerações específicas 
de cada um: as interações 
do estudante no retorno 
destas observações serão 
levadas em consideração; 

Grasiele da Silva  
Almeida 

•1º BIMESTRE 
•Vocabulário – Características físicas, membros da família, objetos da 
classe, verbo gustar, ser/ estar. 
•Gênero- Música 
•Características do gênero música. 
•Trilha sonora filme Encanto- La familia Madrigal - Uso da familia e das 
características de cada um dentro da produção musical). Abordagem 
escrita e oral. 
•País representadoColômbia e suas curiosidades. 
•HispanohablanteShakira e sua contribuição para a música. 
•Proyecto Soy criativoProdução Musical coletiva. 
•2º BIMESTRE 
•Vocabulário - Ser/Estar, pronomes pessoais, comidas e frutas,  
animais, objetos da cozinha, unidades de medida, lugares. 
•Gênero- Receita 
•Características do gênero  
receita. 
•Hispanohablante - Roberto Bolanos e sua contribuição para a 
televisão. 
•Episódio - Chaves/ e o gênero receita dentro da produção 
cinematográfica. 
•País representadoMéxico e suas curiosidades. 
•Proyecto Soy Criativo- Podcast Receita prática oral. 
•3º Bimestre 
•Vocabulário - Pronomes interrogativos, conjunção, tamanhos, 
adjetivos. 
•Gênero - Charge / quadrinhos 
•Característica do gênero charge. 
•HispanohalanteMafalda e seu criador Quino, e sua contribuição para 
as histórias em quadrinhos. 
•Uso de Tirinhas para prática oral. 
•País representado - Argentina e suas curiosidades  
•Proyecto- Soy criativo - Produção de charge e competição charge 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

criativa. (Eleição via formulário google). 
•4º Bimestre  
•VocabulárioCores, plurais, preposição, tempos verbais. 
•Gênero - Biografia 
•Características do gênero biografia. 
•HispanohablanteFrida Kahlo/Salvador Dalí e sua contribuição para a 
arte. 
•VideoDocumentário Frida e Dalí. 
•Proyecto- Soy CriativoExposição e biografia de telas no idioma 
espanhol criadas pelos alunos. A exposição se dará no evento Café 
com Letras, inspirada no trabalho e obra de Frida e Dalí.  
•1º BIMESTRE 
9º ano 
•Países que possuem o Espanhol como língua oficial. 
•Procedimentos para viagem internacional. 
•Como fazer um roteiro de viagem 
•Vocabulário para comunicação em aeroportos, aviões ou táxis. 
•Gênero - Diálogos. 
•Características do gênero.  
•Horas, Países e nacionalidades. 
•Dias da semana e meses 
•Confecção de bandeiras de cada País. 
•2º BIMESTRE 
•Vocabulário para comunicação em restaurantes e hotéis. 
•Refeições e informações. 
•Objetos do restaurante e hotel. 
•Gênero - Propaganda / Anúncio 
•Características do gênero. 
•Uso de revistas, propagandas e programas voltados para viagens 
para países hispânicos no idioma espanhol.  
•Produção de panfletos para anúncio/propagandas de pontos 
turísticos. 
•3ºBIMESTRE 
•VocabulárioRoupas para cada ocasião.  
•Estações do ano. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

•Datas comemorativas e festas tradicionais. 
•Mapa e localização 
•Produção mapa gigante. 
•Turismo consciente. 
•Gênero  
•Blog/post  
•Características do gênero. 
•Produção de post para blog, sobre as festas tradicionais do País 
escolhido. 
•4º BIMESTRE 
•Vocabulário para agência de viagens. 
•Simulação pacote de viagem. 
•Diferença monetária / Euro e Peso. 
•Produção plano de viagem. Café com letras - Exposição dos países 
hispânicos (Material produzido ao longo do ano. Bandeiras, mapas, 
panfletos, planos de viagens). 
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12.2 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

A gestão de resultados educacionais, de acordo com o Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar (Consed, 2007), “abrange processos e práticas de gestão 

para a melhoria dos resultados de desempenho da escola – rendimento, frequência e 

proficiência dos alunos. Destacam-se como indicadores de qualidade: a avaliação e 

melhoria contínua do projeto pedagógico da escola; a análise, divulgação e utilização dos 

resultados alcançados; a identificação dos níveis de satisfação da comunidade escolar com 

o trabalho da sua gestão; e transparência de resultados”. 

Compreender o papel e os mecanismos da avaliação de resultados educacionais, 

tanto em âmbito externo, realizado pelos sistemas de ensino, como no interno, realizado 

pela escola, constitui-se em condição fundamental para definir qualificações que tornam as 

escolas mais eficazes.  

 

• Resultados de 2021 – 3º Ciclo, Blocos I e II 
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12.3 GESTÃO PARTICIPATIVA 

A gestão participativa no CEFA é uma parceria entre a instituição e todos segmentos, 

tais como, estudantes, pais, responsáveis, professores, servidores e conselho escolar 

cooperam e opinam diretamente nas decisões da escola, de maneira democrática com o 

objetivo do sucesso escolar. 

Os órgãos colegiados, como Conselho escolar, a Associação de pais e mestres do 

CEFA são fundamentais para a gestão democrática, pois estes garantem a prática da 

participação na escola, a descentralização do poder e a busca por uma educação de 

qualidade. Tem um importante papel na tomada de decisões, promovendo um trabalho 

coletivo na construção da cidadania. 

O Conselho Escolar do CEFA, tem a responsabilidade de reunir diferentes 

segmentos da escola como diretores, professores, equipe pedagógica, funcionários 

administrativos, estudantes, pais, entre outros que têm um papel estratégico no processo 

de democratização. 

A Associação de Pais e Mestres exerce várias funções como: colaborar com a 

direção do CEFA, para atingir os objetivos educacionais; representar as aspirações da 

comunidade e dos pais de alunos perante a escola; mobilizar os recursos humanos, 
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materiais e financeiros da comunidade para auxiliar a escola; trabalhar para a melhoria do 

ensino e da aprendizagem; conservar e manter a infraestrutura escolar, os equipamentos 

e as instalações; promover programação de atividades culturais e de lazer que envolva a 

participação conjunta de pais, professores, alunos e comunidade. Uma APM forte e com 

objetivos voltados para o bem da comunidade escolar pode contribuir para o fortalecimento 

de uma escola democrática e de qualidade. 

A participação dos vários segmentos representados na escola resulta numa gestão 

democrática, desenvolvendo a consciência social dos seus participantes que buscam uma 

escola pública de qualidade. 

12.4 GESTÃO DE PESSOAS 

A escola é um espaço social privilegiado, que concentra pessoas das mais variadas 

personalidades. É um valoroso ambiente, propício à troca de experiências e saberes, onde 

se encontram profissionais de diferentes formações acadêmicas. É a escola, este espaço 

democrático, que acolhe gente com diferentes olhares sobre a educação, que têm várias 

pretensões e habilidades diferenciadas. 

Cabe à Gestão escolar organizar, liderar e fomentar a integração da instituição com 

a comunidade, visando aproximar a família do ambiente de ensino, para que o caráter 

edificante e transformador da educação possa ser reconhecido e valorizado pelo Estado, 

instituições sociais e demais atores sociais.
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12.5 GESTÃO FINANCEIRA 

 

As experiências de descentralização bem-sucedidas caracterizam-se não somente por uma delegação administrativa de poderes 

do governo central para governos e comunidades locais, mas também por uma elevação do grau de autonomia e flexibilidade na gestão 

escolar. Dessa forma, a descentralização pode se refletir em uma mudança dos incentivos dentro da escola e em uma melhoria do 

desempenho escolar. 

Entende-se que a figura do gestor escolar representa a pessoa que tem como missão intermediar, facilitar e liderar o relacionamento 

entre meios e fins, visando à superação de problemas educacionais e administrativos. 

Objetivos Metas Ações Avaliação 
das Ações 

Responsáveis Cronograma 

Garantir o bom 
funcionamento da 
gestão 
administrativo 
financeiro, com 
base nos princípios 
de economicidade, 
impessoalidade e 
eficiência. 

Garantir os 
100% dos 
gastos, de 
acordo com a 
legislação. 

Praticar os gastos financeiros de acordo com a legislação 
vigente. 

Apresentação 
dos dados no 
mural da escola. 

Equipe Gestora, 
Conselho Escolar e   
UEX. 

Quadrimestral. 

Gerenciar os 
recursos 
financeiros do 
PDAF e PDDE em 
parceria com o 
Conselho Escolar e 
APM (Associação 
de Pais e Mestres). 

Garantir em 
100% a gestão 
financeira dos 
recursos do 
PDAF e PDDE 
e suas ações. 

1.Promover reuniões com a participação da comunidade 
escolar e Conselho Escolar para definir as necessidades da 
escola e a destinação dos recursos do PDAF e PDDE; 

2.Registrar todas as operações realizadas com os recursos do 
PDAF      e      PDDE, manter toda a documentação à 
disposição dos órgãos responsáveis (APM, Conselho 
Escolar);  

3.Encaminhar a prestação de contas do PDAF e PDDE, nos 

Em reunião com 
o Conselho 
Escolar, APM, 
Equipe Gestora 
através de 
reuniões. 

Conselho Escolar, 
APM, Equipe 
Gestora e Empresa 
de Contabilidade. 

Quadrimestral. 
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Objetivos Metas Ações Avaliação 
das Ações 

Responsáveis Cronograma 

prazos definidos pela Secretaria de Educação;  

4.Definir e escolher; as prioridades da escola em 
colegiado, e elaborar os planos de acordo com o que for 
previamente tratado nas reuniões; 

5.Contratar serviços legais de pessoa física e jurídica e 
realizar o pagamento dos serviços com os recursos do PDAF 
e PDDE.  

Democratizar a 
gestão financeira 
dos recursos. 

Garantir em 
100% a gestão 
financeira dos 
recursos do 
PDAF e PDDE 
de forma 
democrática e 
transparente. 

1.Utilizar os recursos do PDAF e PDDE de acordo com ata de 
prioridades, aprovado pela Associação de Pais e Mestres, 
pelo Conselho Escolar e a Comunidade Escolar;   

2.Aplicar os recursos do PDAF e PDDE na forma da lei para 
manutenção, conservação e inovação do ambiente escolar; 

3.Adquirir material de consumo e permanente os recursos do 
PDAF para suprir as   necessidades. 

Em reunião com 
o Conselho 
Escolar, APM, 
Equipe Gestora 
e através de 
Assembleia 
Geral de 
prestação de 
contas. 

Conselho Escolar, 
APM, Equipe 
Gestora e Empresa 
de 

Contabilidade. 

Durante todo o 
ano. 

12.6 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Sendo uma importante área da escola, a gestão administrativa escolar faz o gerenciamento de processos, recursos e pessoas. 

Para que esse setor tenha um bom desempenho durante o ano letivo escolar, é fundamental que se utilizem as práticas ideais. 

Por essa razão, é necessário contar com a utilização da tecnologia e seguir as diretrizes da escola. No fim das contas, existe toda 

uma equipe para gerenciar uma série de processos diferentes. Tudo interligado é essencial para que a escola tenha bons resultados. 

Gestão administrativa é a área responsável por verificar como estão sendo utilizados os recursos financeiros e físicos, além de cuidar da 

manutenção da escola. 
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Esse setor também está altamente engajado na definição de estratégias que têm como objetivo captar e reter os estudantes e 

desenvolver uma relação positiva com toda a comunidade envolvida no processo de ensino-aprendizagem.  

Além disso, o setor precisa estar alinhado com os demais para que possa fazer com que a escola tenha um bom desempenho.  

Essa é a área da escola que faz a gestão de processos e de pessoas. É o setor que busca maneiras de aperfeiçoar os fluxos de 

demandas internas e fazer uma boa gestão de pessoas.  

Sendo assim, a gestão administrativa escolar deve fornecer ferramentas que auxiliem na melhoria do desenvolvimento da escola, 

como sistemas de gestão e até mesmo práticas relacionadas com as metodologias de ensino que podem ser aplicadas em sala de aula. 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

Garantir a gestão 
administrativa de forma 
democrática e 
transparente. 

Garantir 100% de 
transparência na gestão da 
escola. 

1.Possibilitar o acesso e a participação 
da coletividade às decisões escolares; 

2.Possibilitar, indistintamente a 
comunidade, o acesso ao uso do 
espaço escolar quando        necessitar. 

Através de reuniões com 
o Conselho Escolar, 
APM e comunidade 
escolar e reuniões de 
dias temáticos. 

Equipe Gestora e 
membros do 
Colegiado e UEx 

Quadrimestral 

Divulgar os cursos 
oferecidos pela EAPE, 
UnB, Escola de 
Governo, MEC e 
outros. 

 Incentivar e facilitar o acesso dos 
professores e servidores na formação 
continuada através dos cursos 
oferecidos pela EAPE. 

Através de reunião com 
a equipe gestora e 
pedagógica. 

Equipe Gestora. Semestralment
e 

Promover o diálogo e 
agregar informações 
que proporcionem uma 
compreensão da 
globalidade 
institucional, PDAF e 
PDDE, nos prazos 
definidos pela 
Secretaria de 
Educação. 

Garantir em 100% as 
informações sobre as 
necessidades da escola em 
ata de prioridades para que 
possam ser adquiridos os 
materiais de consumo e 
capital com recursos do 
PDAF e PDDE. 

1. Promover o diálogo com a 
comunidade escolar e agregar 
informações que proporcionem uma 
compreensão da globalidade 
institucional; 

2.Tornar conhecidas as necessidades a 
serem supridas dentro da unidade 
escolar, para juntos decidir as 
prioridades e supri-las. 

Através de reunião com 
o Conselho Escolar, 
APM e comunidade 
escolar. 

Equipe Gestora e 
membros do 
Colegiado e UEx. 

Anualmente e 
sempre que 
necessário. 
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13. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

Orientação Educacional 

 

 

TEMÁTICA 

 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

EIXO DE AÇÃO 

 

 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Educação   
em 

Cidadania  

Educação 
em 
Diversidad
e 

Educação em 
Sustentabilida
de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação 
Patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                  

 

 

 

            X 

✓ Mapeamento da unidade escolar: 
420 estudanttes no diurno e 40 
estudantes no noturno, do total, 4 
são portadores de necessidades 
especiais, porém não temos sala 
de recursos para atendimento dos 
mesmos e 5 de um total de 12 são 
atendidos pela SAA (Sala de 
Apoio à Aprendizagem) por ordem 
de prioridade no pólo do CEF 02 
de Planaltina; 

 

✓ Promover a identidade da 
Orientação Educacional com 
apresentação do trabalho através 
de slides e vídeo motivacional; 

✓ Levantamento de dados de 
estudantes acompanhados no 
ano anterior e análise de 

✓ Ações 
institucionais; 

✓ Ações junto 
aos 
estudantes; 

✓ Ações junto 
aos 
professores. 

✓ Equipe 
pedagógica e 
equipe 
gestora 

- Início do ano 
letivo, término em 
março. 

 

 

 

 

 

 

 

- Início e término 
no mês de 
fevereiro. 
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continuidade de 
acompanhamento para o ano 
letivo de 2022. 

 

- Início no mês de 
fevereiro e término 
no mês de março. 

 

 

 

 

 

 

Cidadania 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 ✓ Levantamento de dados em 
coletivas com os professores dos 
estudantes que necessitam de 
atendimento junto a Orientação 
Educacional; 

 

✓ Planejamento coletivo junto aos 
professores sobre estudantes em 
geral e os com dificuldades de 
aprendizagem e ou emocionais; 

✓ Intervenção e acompanhamento 
coletivo e individual dos 
estudantes encaminhados a 
Orientação Educacional pelos 
professores, coordenadores e 
gestores. 

✓ Ações junto 
aos 
estudantes; 

 

✓ Ações junto 
aos 
professores. 

 

 

 

 

 

 

- Durante todo o 
ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✓ Acomppanhamento aos  
estudantes portadores de 
necessidades especiais e 
Transtornos: 

• Suporte aos professores; 

• Auxílio aos estudantes; 

✓  Ações junto 
aos 
estudantes; 

 

✓ Ações junto 
aos 
professores; 

- Durante todo o 
ano letivo. 
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Inclusão de 
Diversidades 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

• Suporte as famílias; 

• Orientações sobre rotina 
de estudos; 

• Materias motivacionais; 

• Promover o 
reconhecimento junto aos 
estudantes que todos 
somos diferentes; 

• Encaminhamento de 
estudantes com trastorno 
a SAA. 

✓ Dia Nacional de Luta das Pessoas 
com Deficiência: 

• Material de 
consientização; 

• Vídeos e templates. 

✓ Dia da Consciência Negra: 

• Material de 
consientização; 

• Vídeos motivacionais. 

 

 

 

 

✓ Ações junto 
aos 
estudantes; 

 

✓ Ações junto 
as familías; 

 

✓ Ações junto 
aos 
professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Dia 21 de 
setembro. 

 

 

 

 

 - Durante a 
semana anterior ao 
dia da Consciência 
Negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Educação pra a vida: 

• Promoção de palestras 
com convidados 
especialistas na área; 

✓ Ações junto 
aos 
estudantes; 

 - Início em maio, 
percorrendo todo 
o ano letivo. 
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Cultura de paz e 
Cidadania 

 

X 

 

X 

 

X 

• Criação de folders 
informativos; 

• Vídeos motivacionais e 
informativos; 

• Textos, documentários, 
reportágens, dentre 
outros. 

✓ Campanha Maio Laranja: 

• Encaminhamento à 
palestras sobre o combate 
ao abuso e à exploração 
sexual de crianças e 
adolescentes; 

• Informativo através de 
folders e documentarios. 

✓ Maria da Penha vai as escolas: 

• Palestras com convidados 
especialistas na área; 

• Folders informativos e 
material de 
conscientização ao 
combate a víolência 
doméstica. 

✓ Ações junto 
as familías; 

✓ Ações junto 
aos 
professores; 

✓ Ações em 
rede. 

 

 

  

 

 

 

- Início em 18 de 
Maio e término no 
final do mesmo 
mês. 

 

 

 

 - Início em 21 e 
término em 25 de 
novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Campanha sobre saúde mental: 

• Promoção de palestras 
com psicólogos, 
terapeutas e outros 

✓ Ações junto 
aos 
estudantes; 

- Durante todo o 
ano letivo, 
conforme 
necessidade. 
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Saúde 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

         X 

 

 

 

 

X 

especialistas em saúde 
mental; 

• Encaminhamento de 
estudantes e familiarias 
necessitados de 
atendimento psicológico. 

✓ Ações junto 
as familías; 

✓ Ações junto 
aos 
professores; 

✓ Ações em 
rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✓ Cuidando da saúde emocional da 
equipe de profissionais: 

• Vídeos; 

• Mensagens 
motivacionais; 

• Palestras com 
profissionais 
especialistas na área de 
saúde emocional. 

✓ Cuidando da saúde emocional 
dos estudantes: 

• Atendimento e 
acolhimento aos 
estudantes por problemas 
emocionais e baixa 
autoestima encaminhados 
por professores, 
coordenadores ou equipe 
gestora; 

✓ Ações junto 
aos 
estudantes; 

 

✓ Ações junto 
as familías; 

 

✓ Ações junto 
aos 
professores; 

 

✓ Ações em 
rede. 

 

 - Durante todo o 
ano letivo, 
conforme 
necessidade. 
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Autoestima e 
desenvolvimento 
de Competências 
Socioemocionais. 

 

X 

 

X 

• Atendimento e 
acolhimento aos 
estudantes em situação de 
violação de direito, 
realizando o 
encaminhamento para as 
autoridades competentes 
e apoio psicológico; 

• Trabalhar a autoestima 
dos estudantes por 
vídeos, textos, templates 
motivacionais; 

• Encaminhamento de 
estudantes para 
atendimento com 
profissionais 
especializados em saúde 
mental. 

✓ Mês do professor: 

• Valorização dos 
profissionais da 
educação; 

• Mensagens motivacionais 
por vídeos, templates e 
mensagens 
personalizadas; 

• Indicação de palestras e 
lives de valorização aos 
professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mês de outubro. 
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Projeto de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       X 

 ✓ Setembro Amarelo 

• Conscientização sobre o 
significado do Setembro 
Amarelo; 

• Palestra com profissional 
especialista na área; 

• Mensagens motivacionais 
sobre a valorização da 
vida; 

• Divulgação de lives sobre 
o tema. 

 

✓ Trabalho com estudantes com 
TDAH  e outros transtornos: 

• Atendimento aos 
estudantes com 
dificuldade de 
aprendizagem e 
encaminhamento para a 
SAA; 

• Mensagens e vídeos 
motivacionais; 

• Mensagens para 
fortalecimento da 
autoestima; 

✓ Ações junto 
aos 
estudantes; 

 

✓ Ações junto 
as familías; 

 

✓ Ações junto 
aos 
professores; 

 

✓ Ações em 
rede. 

 

  - Durante todo 
mês de setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Durante todo o 
ano letivo. 
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• Consientização de que o 
trastorno não é impeditivo 
para suas realizações; 

• Estímulo ao 
desenvolvimento de suas 
habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integração 
família/escola 

 

 

 

 

 

 

        

 

         X 

 

 

 

 

 

          

 

 

          X 

 ✓ Trabalho de conscientização aos 
pais ou responsáveis sobre a 
importância de uma rotina de 
estudos; 

✓ Vídeos, mensagens e informativo 
sobre a necessidade do 
enganjamento familiar na vida 
escolar do estudante; 

 

✓ Contato direto com os 
responsáveis através de ligações 
telefônicas, ligações via 
WhatsApp e mensagens de 
WhatsApp para orientações e 
esclarecimentos relacionados a 
vida escolar de seus filhos e 
estudantes sob sua 
responsabilidade; 

✓ Atendimento sempre que 
necessário aos responsáveis 
pelos estudantes com 
necessidades especiais para 

✓ Ações junto 
aos 
estudantes; 

✓ Ações junto 
as familías; 

✓ Ações junto 
aos 
professores; 

 

✓ Ações em 
rede. 

 

 - Durante todo o 
ano letivo. 

 

- Durante todo o 
ano letivo. 

 

 

 - Durante todo o 
ano letivo. 

 

 

 

 

 - Durante as 
atvidades em 
ensino remoto. 
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auxílio com possíveis 
dificuldades; 

✓ Acompanhamento de frequência 
dos estudantes, por meio de 
ligações telefônicas, e-mails e 
mensagens por aplicativo de 
WhatsApp; 

✓ Comunicação à autoridade 
competente sobre os estudantes 
com número de faltas superiores 
ao permitido em legislação 
vigente. 

  

- Durante todo o 
ano letivo. 

 

- Durante todo o 
ano letivo. 

  

 

 

 

Ensino/ 

aprendizagem 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 ✓ Acompanhamento dos 
professores na adaptação 
curricular de conteúdos para os 
estudantes com necessidades 
especiais; 

✓ Acompanhamento junto aos 
coordenadores das atividades 
com adaptação de conteúdo 
elaboradas pelos professores 
destinadas aos estudantes com 
necessidades especiais. 

✓ Ações junto 
aos 
estudantes; 

 

✓ Ações junto 
as familías; 

 

✓ Ações junto 
aos 
professores; 

 

✓ Ações em 
rede. 

- Conforme 
necessidade. 

 

 

 - Durante todo o 
ano letivo. 
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14. PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

O trabalho interdisciplinar garante maior interação entre os alunos, destes com os 

professores, sem falar na experiência e no convívio grupal. Partindo deste princípio é 

importante, ainda, repensar essa metodologia como uma forma de promover a 

união escolar em torno do objetivo comum de formação de indivíduos sociais. 

Projeto Feira de Ciências 

O ensino de ciências está ligado diretamente à curiosidade humana diante dos 

fenômenos naturais, da busca de explicações e da compreensão das leis que regem o 

funcionamento do Universo. Nesse contexto é inegável que a utilização de atividades 

práticas pode contribuir para esse processo de engajamento e para o despertar da 

curiosidade pela ciência e o seu objeto de estudo. 

Dentre as várias possibilidades de atividades práticas e experimentais destaca-se a 

feira de ciências que pode e deve ser um instrumento que busque despertar a participação 

dos estudantes, promovendo de forma efetiva o processo de ensino e aprendizagem, uma 

vez que, a correlação entre teoria e prática auxilia no desenvolvimento de habilidades e 

competências, bem como aprendizagens significativas. Para (QUEIROZ, LIRA e 

TONHOLO; 2017) A feira de ciências permite a utilização da contextualização, da 

interdisciplinaridade e da investigação como recursos inovadores que ajudam a despertar 

a curiosidade e a vontade de adquirir conhecimento. Ainda de acordo com essa proposta é 

importante que o projeto desenvolvido tenha relação direta com o conteúdo e com a 

realidade dos estudantes. Segundo (QUEIROZ, LIRA e TONHOLO; 2017) 

“A Feira de Ciências deve ter, como um dos principais objetivos, a intencionalidade 
didática, à qual é caracterizada por intervenções pré e pós-feira. Professor e aluno, 
previamente, dialogam, discutem, unem teoria e prática acerca do que será exposto, 
a fim de produzir o saber”.  

É importante ressaltar que no processo de elaboração do projeto da feira de ciências 

sejam levados em consideração os eixos transversais que perpassam o currículo do 

terceiro ciclo, por que é necessário que os estudantes desenvolvam uma postura reflexiva, 

investigativa e de questionamento de ideias e informações, bem como das limitações dos 

modelos científicos existentes (PCN, 1998). 

Analisando as necessidades dos alunos e com base nas diretrizes curriculares e na 

proposta pedagógica de cada disciplina o Centro de Ensino Fundamental Arapoanga 
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promoverá o projeto Feira de Ciências que será desenvolvido nas disciplinas da base 

nacional comum curricular e da parte flexível do currículo e realizado em data a ser 

especificada pela equipe pedagógica em conjunto com os professores. 

Os alunos desenvolvem e produzem materiais e experimentos que são apresentados 

durante oficinas em salas de aula ambientadas, especificamente para o dia de culminância 

do projeto. Os alunos não oficineiros são incentivados a participar de todas as oficinas e 

posteriormente são avaliados na forma de atividade avaliativa a respeito de cada uma das 

salas que foram visitadas. 

A escolha dos alunos responsáveis pelas oficinas ocorre de acordo com os critérios 

definidos pelos professores regentes. É importante ressaltar que é oferecido a todos os 

estudantes a oportunidade de fazer parte do grupo de oficineiros, para tanto deve-se 

observar o comprometimento, dedicação e os critérios de escolha de cada professor das 

disciplinas participantes do projeto. 

Alunos oficineiros e não oficineiros são avaliados continuamente, porém possuem 

objetos de avaliação que se diferenciam apenas no momento de finalização da feira de 

ciências. Enquanto os alunos oficineiros produzem um relatório auto avaliativo, os alunos 

visitantes realizam em um dia letivo posterior e em um único horário de aula o 

preenchimento de uma atividade avaliativa objetiva construída coletivamente pelos 

professores e com colaboração da coordenação pedagógica. 
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Plano de ação Feira de Ciências 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

● Desenvolver a 
capacidade de criação 
e de exposição de 
ideias; 

● Desenvolver 
habilidades e 
competências para a 
análise dos 
fenômenos naturais; 

● Desenvolver 
habilidades de 
raciocínio lógico-
matemático; 

● Desenvolver a 
coordenação motora; 

● Promover a 
participação e 
despertar o interesse 
dos alunos pela 
ciência; 

● Criar experimentos ou 
atividades simples e 
que utilizem materiais 
acessíveis e/ou 
recicláveis; 

● Criar modelos e 
dispositivos para 
analisar fenômenos 
físico-químicos; 

● Promover o 
protagonismo 
estudantil. 

● Atingir todos os 
estudantes do Centro de 
Ensino Fundamental 
Arapoanga; 

● Impactar positivamente o 
rendimento dos 
estudantes no bimestre 
de desenvolvimento e 
culminância do projeto; 

● Exposição da proposta da 
Feira de Ciências para os 
professores; 

● Orientação e auxílio da 
coordenação pedagógica no 
desenvolvimento dos 
projetos desenvolvidos por 
professores e estudantes; 

● Acompanhamento das 
atividades desenvolvidas 
durante o período de 
produção de materiais que 
serão utilizados na 
culminância; 

● Distribuição de materiais de 
acordo com os cronogramas 
acordados com a 
coordenação pedagógica. 

● Reuniões entre 
professores e 
coordenação pedagógica 
acerca dos andamentos 
dos projetos; 

● Atividade formulada 
coletivamente pelos 
professores com 
contribuição da 
coordenação pedagógica 
e aplicada conforme 
cronograma definido em 
reunião prévia; 

● Avaliação durante todo o 
processo de 
desenvolvimento do 
projeto. 

● Coordenação 
pedagógica: 
orientação e 
supervisão dos 
projetos; 

● Professores de 
Ciências Naturais, 
Matemática, 
Educação Física, 
Labocien, 
Etnojogos, 
Geometria e 
Informática. 

● As ações de 
orientação e 
acompanhamento 
do projeto serão 
realizadas durante 
todo o período de 
desenvolvimento e 
realização. 
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Projeto Café com Letras 

 

“Quem lê constrói sua própria ciência” (João Álvaro Ruiz) 

 

A leitura tem importância fundamental na vida das pessoas. A necessidade de muita 

leitura está posta entre todos, haja vista que propicia a obtenção de informações em relação 

a qualquer contexto e área do conhecimento, assim como pode constituir-se em fonte de 

entretenimento, para uns, atividade prazerosa, para outros, um desafio a conquistar. 

É primordial frisar que a leitura é importante, pois amplia e integra conhecimentos, 

abrindo cada vez mais os horizontes do saber, enriquecendo o vocabulário e a facilidade 

de comunicação, disciplinando a mente e alargando a consciência crítica. Investigações 

atestam que o sucesso nas carreiras e atividades na atualidade relaciona-se, estreitamente, 

com hábito da leitura proveitosa, pois além de aprofundar estudos, possibilita a aquisição 

dos conhecimentos produzidos e sistematizados historicamente pela humanidade. Além do 

incentivo e a promoção de espaços permanentes de leitura é preciso criar o prazer para 

este ofício. 

O deleite advindo da leitura não se conquista num passe de mágica, 

espontaneamente, requer opção, atitudes coerentes e pertinentes ao objetivo proposto. 

Não importa tanto o quanto se lê, mas como se lê. A leitura requer atenção, intenção, 

reflexão, espírito crítico, análise e síntese; o que possibilita desenvolver a capacidade de 

pensar. 

A partir de estudo feito, o CEFA entende ser necessário atrair todos os estudantes 

ao reencontro da leitura de entretenimento, promovendo experiências prazerosas e 

significativas. Um dos pontos fundamentais para atrair leitores e curiosos desta fase escolar 

é a ampliação da oferta de literatura infanto-juvenil de qualidade. Por isso tantos leitores 

iniciam a leitura de um clássico com aquela ideia de que “bem, se tantas pessoas dizem 

que essa obra é boa, não há como não derivar prazer em sua leitura” e se decepcionam. 

Por faltar ao leitor uma ou mais referências culturais que estão sendo exploradas na obra, 

a leitura tornou-se enfadonha ou incompreensível. A Instituição entende também ser 

necessário aplicar estratégias pedagógicas variadas, com a intenção de tornar atraente e 

interessante os temas e gêneros literários disponíveis no acervo da escola. Entretanto, isso 

exigirá engajamento profundo de muitos: Professores, alunos, pais e comunidade de modo 

geral, parceiros nessa luta por uma educação de qualidade para todos, segurando assim o 
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que dispõe a lei em vigor (LDB nº 9394/96 art. 32 que visa “O desenvolvimento da 

capacidade de aprender tendo como meio básico o pleno desenvolvimento da leitura, da 

escrita e do cálculo”).  
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Plano de ação Café com Letras 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

1. Ler e 
interpretar 
diferentes gêneros 
literários e não 
literários. 
2. Possibilitar 
ao aluno 
experiências 
prazerosas e 
significativas de 
leitura através do 
projeto proposto. 

1. Elevar 
em 50% o nível 
de leitura dos 
estudantes do 
6º ao 9º ano. 

1. Leitura de obras literárias e não literárias no 
subprojeto “Caixa Viajante”” usando variados materiais 
disponíveis;  
2. Assistir filmes que possibilitem o estudante a 
perceber diferenças entre o filme e livro; 
3. Debate a partir dos vídeos assistidos, seguido de 
produções textuais; 
4. Elaboração de textos produzidos pelos estudantes; 
5. Montagem de um álbum / arquivos / caderno das 
produções individuais; 
6. Momentos de rodas de conversas realizados por 
professores e/ou alunos em sala de aula a partir de histórias 
lidas; 
7. Divulgação periódica das produções dos alunos 
através de exposições; 
8. Promover campanha de doação de gibi para 
estímulo à leitura; 
9. Registro das atividades realizadas através de fotos; 
10. Releitura e reprodução de obras de arte; 
11. Elaboração e montagem de um Boletim 
Informativo, contendo notícias referentes ao projeto e textos 
produzidos pelos alunos, com o apoio de professores e 
direção da escola; 

1. Através da 
observação, participação 
e registro das atividades 
desenvolvidas pelos 
professores e estudantes 
ao longo do processo. 
 

Professores de 
LP e Produção 
de Texto. 

De Março a 
Novembro 

3. Realizar 
exposição de 
produção de texto e 
releitura, nos 
espaços físicos 
existentes na 
Instituição; 

1. Imple
mentar em 
90% a 
participação 
dos estudantes 
nas atividades; 

1. Apresentação do projeto Café com Letras aos 
professores; 

2. Elaboração dos subprojetos; gerenciar a execução 
dos subprojetos; 
3. Organização da exposição das produções 
realizadas pelos alunos;  
 

1. Através da 
observação, participação 
e registro das atividades 
desenvolvidas pelos 
professores e estudantes 
ao longo do processo. 
 

Professores de 
LP, Produção 
de Texto, Arte, 
Inglês 1 e 2 e 
Espanhol 
 
Coordenadores 
Pedagógicos 

Novembro 
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Projeto Mostra Cultural 

A Mostra Cultural é um projeto que permite aos alunos a oportunidade de socializar 

e apresentar os conhecimentos e produções construídas de acordo com as propostas 

pedagógicas de cada disciplina.  O tema é proposto de forma coletiva, com espaços 

organizados especialmente pelos professores e alunos com o objetivo de agregar sentido 

às ações realizadas e contribuir para as aprendizagens. 

O Projeto Mostra Cultural é desenvolvido durante o 3º Bimestre e busca apresentar 

os conhecimentos históricos, culturais, sociais e econômicos desenvolvidos pela 

humanidade ao longo do tempo. São utilizados aspectos históricos e contemporâneos. Os 

estudantes pesquisam acerca do tema proposto e se comprometem ativamente na criação 

dos materiais que serão expostos no momento de culminância do projeto. O cronograma 

de visitação é organizado pela coordenação pedagógica conjuntamente com os 

professores responsáveis pelos subprojetos de forma que todos os estudantes participem 

da exposição. 

A avaliação ocorre durante todo o processo de produção e apresentação dos 

materiais produzidos pelos estudantes. Dessa forma a avaliação é realizada tanto 

individual, quanto coletivamente, pois cada estudante contribui para o sucesso da 

apresentação dos materiais expostos pelo grupo de alunos da sua turma. 
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Plano de ação Mostra Cultural 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

● Incentivar a produção 
artístico-cultural por 
meio de exposição.  

● Promover o 
desenvolvimento crítico 
dos estudantes.  

● Releitura de obras 
diversas da Semana de 
Arte moderna.  

● Oferecer atividades 
culturais, com objetivo 
de melhorar a 
socialização dos 
estudantes. 

● Promover a participação 
de 100% dos 
estudantes na 
construção da Mostra 
Cultural. 

● Apresentação da 
proposta e escolha do 
tema. 

●  
● Pesquisa dos 

conteúdos a serem 
trabalhados. 

● confecção dos   
trabalhos a serem 
expostos na Mostra 
Cultural. 

● Organização dos 
espaços para a 
exposição. 

● Apresentação dos 
trabalhos produzidos. 

● Através do 
acompanhamento dos 
projetos por meio de 
reuniões com os 
professores e equipe 
diretiva. 

● Acompanhamentos 
das atividades 
realizadas em sala de 
aula. 

● através da participação 
dos estudantes no 
desenvolvimento da 
Mostra. 

● Coordenação 
pedagógica, 

● Professores das 
disciplinas de História, 
Geografia, Cine Clube 
e Agroecologia. 

● Durante o mês de 
agosto e setembro. 
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15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

O Centro de Ensino Fundamental Arapoanga, faz uma constante avaliação do Projeto 

Político Pedagógico de forma processual e sistematizada, com o objetivo de alcançar os melhores 

índices de aprendizagem.  

O PPP reúne propostas de ação concreta para serem executadas durante todo ano letivo, 

por este motivo se faz necessário o constante acompanhamento e prevê mudanças sempre que 

necessário. 

A avaliação deve ser entendida como um meio para aperfeiçoamento de práticas e 

promoção de qualidade no trabalho [...], mediante a consecução dos propósitos educativos 

previamente delineados pela equipe. Avaliação pressupõe compromisso com o que foi planejado e 

executado por todos que estão envolvidas no processo educativo e, por isso, deve pautar-se por 

reflexões partilhadas por todos no âmbito da instituição, com base em documentação pedagógica 

rigorosa, resultante de observação e registros cuidadosos das realizações práticas (BRASIL, 2009, 

p. 62).  

Acompanhar as atividades e avaliá-las leva-nos à reflexão, com base em dados 

concretos sobre como a escola organiza-se para colocar em ação seu projeto político-

pedagógico. A avaliação do projeto político-pedagógico, numa visão crítica, parte da 

necessidade de se conhecer a realidade escolar, busca explicar e compreender 

criticamente as causas da existência de problemas, bem como suas relações, suas 

mudanças e se esforça para propor ações alternativas (criação coletiva). Esse caráter 

criador é conferido pela autocrítica. 

De acordo com o Currículo de Educação Básica das Escolas públicas do Distrito 

Federal, a avaliação sempre apresentou como uma das questões mais prementes a exigir 

respostas, levando em consideração a sua complexidade. 

O currículo adota uma abordagem por competências que implica, necessariamente, 

uma mudança na prática pedagógica com o propósito de desenvolver conteúdos mais 

significativos e valorizar as relações interativas no processo educativo. 

Pensar em uma proposta avaliativa da aprendizagem em seu sentido amplo, se 

traduz em superar sua visão estática e classificatória, para resgatar sua função formativa, 

na qual o desenvolvimento contínuo do aluno ocorre por meio da aquisição e da construção 

de competências e de habilidades que lhes possam ser úteis em situações novas. 
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Embora a avaliação da aprendizagem não dependa apenas dos educadores, é um 

importante espaço de mudança, dado o seu caráter social, pois, permite a mediação entre 

os interesses e as expectativas da escola, dos alunos e da comunidade local. Possibilita ao 

professor definir critérios para planejar as atividades e criar situações que gerem avanços 

na aprendizagem do educando. Sua função é acompanhar, orientar, regular e redirecionar 

o trabalho educativo. 

A equipe de professores de componentes curriculares se interage num mesmo 

objetivo: retomar o planejamento como contribuição significativa no processo de ensino – 

aprendizagem e sobre o processo didático – pedagógico, contemplando assim as 

abordagens interdisciplinares e fechando os resultados de forma satisfatória, favorecendo 

positivamente o processo avaliativo. 

Aplicamos a observação no acompanhamento das séries finais em atividades 

coletivas e individuais, permitimos um período para diagnósticos e buscar a avaliação 

formativa e contínua registradas através dos relatórios descritivos mais completos e 

detalhados, ou em outros instrumentos usados (verificação da aprendizagem, fichas, 

relatórios, registros diários), sempre atentos às individualidades e potencialidades de cada 

um. 

Ao término de cada período são realizadas análises dos resultados através dos 

Conselhos de Classe, em que são listados os estudantes de baixo rendimento e outras 

sugestões resultantes do Conselho e que democraticamente observadas promovam as 

mudanças necessárias, e que estas aconteçam alcançando as melhorias planejadas, 

contemplando assim o processo de avaliação de forma mais completa. 

Por fim, a avaliação deverá contribuir ricamente para retomada de caminhos 

norteadores da prática pedagógica como de planejamentos, de objetivos, de conteúdos 

sempre com reflexões significativas sobre aprendizagem e o processo pedagógico na sua 

essência.  

A avaliação Institucional – Mérito e Controle X Transformação e Aperfeiçoamento – 

refere-se à avaliação da instituição (como escola ou do sistema educacional), políticas e 

projetos (SAEB dentre outros). Sua atenção está centrada em processos, relações, 

decisões e resultados das ações da instituição como um todo. Completa-se com os outros 

resultados da avaliação educacional. 
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Utiliza-se de questionário próprio, que visa à busca de subsídios para a melhoria e 

aperfeiçoamento da qualidade da instituição escolar. O bojo das avaliações priorizará no 

menor espaço de tempo possível para alcançar excelência em todos os processos que 

envolvam a Comunidade escolar. Ressalta-se o caráter de publicidade e transparência de 

todo processo de avaliação. 
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