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EPÍGRAFE

Seria mais fácil fazer como todo mundo faz.

O caminho mais curto, produto que rende mais.
Seria mais fácil fazer como todo mundo faz.

Um tiro certeiro, modelo que vende mais (...)

Mas nós vibramos em outra frequência.

Sabemos que não é bem assim.

Se fosse fácil achar o caminho das pedras.

Tantas pedras no caminho não seria ruim.

Humberto Gessinger
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APRESENTAÇÃO

O Centro de Ensino Fundamental Boa Esperança, escola do campo, apresenta seu Projeto
Político Pedagógico. Documento que norteará suas práticas de gestão pedagógica, administrativa e
financeira. O registro da escola torna públicos os objetivos, métodos, crenças e fundamenta suas
ações, enquanto escola pública, enquanto escola do campo e enquanto um espaço social de troca e
formação de cultura.

O presente documento é resultado da revisão do PPP anterior. Durante a reconstrução foram
levados em consideração as necessidades latentes do processo educacional face às mudanças
ocorridas e identificadas, tanto no retorno às aulas presenciais (pós medidas de enfrentamento à
pandemia de Covid 19), quanto às mudanças da própria sociedade (transformações do espaço
geográfico local, expansão da inclusão digital).

Entre os anos de 2020 e 2021, no contexto do enfrentamento da Pandemia de Covid 19, a
escola adaptou-se ao ensino remoto mediado por tecnologia e viveu as incertezas quanto ao retorno
presencial. Desta forma, teve que adaptar sua Organização do Trabalho Pedagógico.

Após retorno às aulas presenciais, vive-se um importante período de reavaliação, onde se
constata a necessidade de modificações estruturais do PPP, que não devem se resumir às aqui
registradas até a data prevista para entrega e publicização. Desta forma, o processo de reconstrução
deve permear todo o ano letivo de 2022 e início de 2023, envolvendo mais ainda os estudantes e
famílias no processo.

Participam da construção deste PPP, em maior ou menor escala, de forma direta ou indireta,
todos os sujeitos da comunidade escolar. O Projeto Político Pedagógico do CEF Boa Esperança é
resultado de um processo contínuo de estudo, revisão bibliográfica, avaliação, observação, escutas
sensíveis e formação continuada.

O grande foco deste projeto é o desenvolvimento integral e a formação cidadã dos
estudantes, tendo, especialmente o campo, como cenário dos processos educacionais.

O projeto Compõe-se do perfil institucional, da missão e função social da escola, bem como
seus princípios, objetivos e metas da instituição, suas concepções teóricas, sua organização do
trabalho pedagógico, suas práticas e estratégias de avaliação, além da forma de acompanhamento e
avaliação do próprio PPP. Ainda estão inclusos, em forma de apêndice, o plano de ação de gestão, a
organização curricular e os projetos integradores da escola.

INSTRUMENTOS QUE PROMOVEM A PARTICIPAÇÃO DA

COMUNIDADE ESCOLAR.

● Inventário Sócio Histórico Cultural e Ambiental da Comunidade

● Conselho de Classe

● Conselho Escolar

● Assembleia Geral Escolar

● Coletivo de Representantes de Classe

● Grupo de mães
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL  BOA ESPERANÇA
REGIONAL DE CEILÂNDIA
ESCOLA DO CAMPO

ENDEREÇO: BR 070, DF 180/190 FAZENDA CACHOEIRA

TELEFONE: 35062079

INEP: 53008111

E-MAIL: cefbesperanca@creceilandia.com

REDES SOCIAIS
SITE DA ESCOLA: https://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/cefbe-digital

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cef_boaesperanca/

SITE DO INVENTÁRIO: https://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/cefbe-inventario

ESTUDANTES: 320

EQUIPES:
● 2 gestores
● 1 chefe de secretaria
● 1 supervisora
● 18 professores regentes
● 3 professores em coordenação
● 3 professores readaptados
● 1 professora em restrição de regência
● 1 pedagoga - seaa
● 1 orientadora
● 3 auxiliares de educação (readaptados)

TERCEIRIZADOS:
● merenda: 3
● serviços gerais: 5
● segurança: 4
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HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR

DESCRIÇÃO HISTÓRICA

A antiga Escola Classe Boa Esperança foi criada em 18 de abril de 1972 pela Instrução 02
DEx, está localizada no Núcleo Rural Boa Esperança, sem número, DF 180/190 - Fazenda Cachoeira
do Saltador, Zona Rural de Ceilândia Norte,  DF.

Esta Instituição Educacional teve o início de suas atividades graças a uma mãe de família da
região, que com dificuldades de transporte para chegar à cidade, deparou-se com a necessidade de
tomar providências quanto à escolarização de seus filhos e dos educandos que viviam naquela
localidade e adjacências. Ela começou dando aulas em uma casinha de palhoça para seus filhos e
vizinhos que se encontravam na mesma situação. Com o passar do tempo a escolinha improvisada
foi crescendo e, tempos depois recebeu suporte da Fundação Educacional do Distrito Federal, o que
posteriormente possibilitou o atendimento de um número maior de alunos. O terreno utilizado que era
de propriedade particular foi doado pela família para que fosse criada oficialmente esta Instituição
Educacional, à época uma Escola Classe, hoje o Centro de Ensino Fundamental Boa Esperança.

Após ter recebido o suporte da Fundação Educacional do DF, a primeira estrutura da escola
mista, composta de 04 salas com estrutura metálica e 02 salas com estrutura em alvenaria. Esta
forma estrutural foi se consolidando no decorrer dos anos 90 e em um determinado período, não
suportava mais a crescente demanda pela busca de vagas escolares e deixando de ser funcional já
apresentava sérios problemas, colocando em risco a saúde de funcionários e educandos.

No final da década de 90 foram realizadas algumas reformas que definiram a atual estrutura
em alvenaria da escola. No início, a demanda principal da escola era composta por alunos de
alfabetização das séries iniciais e com a crescente procura pelo ensino fundamental, a partir dos
anos 2000 ocorreu a ampliação da jornada de trabalho de professores e alunos, e a escola passou a
atender aos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais no período do matutino e alunos do ensino
fundamental séries finais no período vespertino, permanecendo assim até os dias atuais.

A implantação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 1.º segmento iniciou-se em 2012 e
finalmente veio a iniciar a partir de 2013 fazendo surgir o turno noturno na escola.

Entre o fim de 2018 e início de 2019 ocorreu uma reforma estética e funcional da escola,
mediante emendas parlamentares e aplicação do PDAF. Novas cores e revestimentos e maior
funcionalidade dos ambientes foi priorizado na reforma, tornando o ambiente mais agradável para
quem frequenta a escola.

Apesar da melhoria da estrutura da escola, por muito tempo as vias de acesso, por serem de
terra, dificultavam o acesso de professores e alunos. Poeira, buracos, lama eram um problema
constante e que foi resolvido com pavimentação asfáltica realizada entre 2004 e 2012.

A quadra poliesportiva foi construída entre os anos 2007 e 2008 e veio a ganhar cobertura em
2012 e iluminação em 2016. A construção contribuiu sobremaneira para a melhoria das práticas
pedagógicas e servindo para a realização de eventos, encontros e atividades diversificadas com os
alunos e comunidade.

Em 2019 um grande anseio da escola foi atendido pela Secretaria de Educação DF, a
construção de um sistema de biodigestão para substituir o primitivo sistema de fossas para a coleta
de esgoto.

A história do CEF BOA ESPERANÇA é constituída de muita luta. Fruto da batalha e anseios
de uma comunidade muito carente e que hoje é vitoriosa. Uma escola que objetiva a cada dia fazer
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um trabalho diferenciado, valorizando conteúdos e práticas de caráter rural e procurando estabelecer
vínculos com a realidade cultural e social da comunidade na qual está inserida. Consta do documento
anexo Traços de um Povo - inventário sócio histórico cultural da comunidade N.R. Boa Esperança –
trabalho relativo às conquistas históricas da comunidade que traz detalhamento das conquistas
comunitárias que se mesclam com as conquistas da escola.

CEFBE 50 ANOS

No ano de 2022 a escola completará 50 anos. Em comemoração, serão realizados diversos
eventos temáticos.

O tema deverá permear os eventos tradicionais da escola, como a festa junina e a Eco
Esperança.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA e AMBIENTAL

ÁREA CONSTRUÍDA/PAVIMENTADA

Composta por 3 blocos com:

BLOCO A
● 01 sala dividida com copa e atendimento SEAA e SOE;
● 02 banheiros para professores;
● 01 banheiro para cadeirante - não ativado (funciona como depósito)
● 01 sala de professores e de coordenação (sala única)
● 01 sala de múltiplas funções (vídeo, leitura, informática, refeitório, etc);

BLOCO B
● 5 salas de Aula

BLOCO C
● 01 sala adaptada para Classe Especial
● 01 espaço para cantina e depósito para alimentos
● 01 espaço com banheiro para servidores
● 02 banheiros para alunos;
● 01 conjunto administrativo com: mecanografia, secretaria e salas da equipe gestora;

OUTROS ESPAÇOS PAVIMENTADOS
● 01 quadra coberta;
● Pátio interno coberto;
● Corredor interno entre os blocos descoberto;

● Pátio externo com calçamento em bloquetes e sombra de árvores antigas.
● Pátio externo lúdico (com pintura de desenhos artísticos e brincadeiras)
● Parquinho infantil (descoberto)

Os espaços e suas imagens estão relacionados no site da escola (ESPAÇOS PREDIAIS)
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ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA e APRENDIZAGEM

Por possuir uma área de 1 hectare, e menos da metade ser de área construída e
pavimentada, o CEF Boa Esperança veio definindo áreas de plantio e espaços de convivência e
elaborando um plano de manejo de seu espaço e de seus resíduos,, ao longo dos últimos anos,
através do projeto de sustentabilidade: Por um Mundo Melhor.

Chamamos esses espaços de ESCAPs - Espaços de Convivência e Aprendizagem. Os
espaços foram construídos ou estabelecidos a partir da intervenção pedagógica da escola e seus

atores: estudantes, servidores e comunidade.

Os ESCAPs suas imagens e peculiaridades estão descritos no site da escola.(ESCAPs)

ESCOLA, AS TECNOLOGIAS e a ERA DIGITAL

É uma demanda contemporânea o uso pelas escolas de equipamentos tecnológicos como
instrumentos pedagógicos, facilitadores da aprendizagem, ou como forma de pesquisa e produção,
contribuindo para a formação integral dos alunos. Nesse sentido, a escola tem como um de seus
objetivos a aquisição em conformidade com o planejamento pedagógico, dos aparelhos e tecnologias
fundamentais ao desenvolvimento de projetos, ações e de amparo às aulas ordinárias.

Este campo do PPP fora utilizado em versões anteriores para elencar demandas de recursos
tecnológicos, mas a partir da revisão 2021 iremos destacamos alguns itens patrimoniais e de serviço
que ilustram o atingimento desse objetivo ao longo dos últimos anos:

● a escola possui internet devidamente contratada com recursos do PDAF para uso
administrativo e dos servidores;

● recursos para a contratação de internet para uso de professores e estudantes (PDDE -
educação conectada);

● sistema de sonorização ambiente em substituição da sirene eletrônica;
● sistema de vigilância com câmeras nos pátios e corredores e câmeras nas salas de aula;
● 1 televisor a cada sala de aula;
● sistema de som para palco de pequenas apresentações;
● pátio coberto com tela de projeção e sonorização para exibição e pequenas reuniões

(auditório improvisado).

Muito além dos recursos, há que se ter a intencionalidade do seu uso. Com o advento da
pandemia de COVID-19 que ocasionou a suspensão de aulas presenciais e a implementação de
ensino remoto mediado por tecnologias, a exemplo da SEEDF, a escola adaptou-se prontamente e
investiu na formação do seu corpo profissional para o uso das tecnologias modernas disponíveis na
internet.

O CEF Boa Esperança foi entusiasta das ferramentas disponibilizadas pela plataforma Google
Educacional, dentre outras, e incentivou a utilização pedagógica por sua comunidade escolar.

Acreditamos que a era digital é uma realidade na educação e que o momento difícil vivido por

conta das consequências da pandemia, e que vai deixar sequelas que deverão ser sanadas ao longo

de algum tempo, por outro lado deixa um legado de inclusão digital que deve ser incorporado na

prática pedagógica pós pandemia.

10

https://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/cefbe-digital/a-escola/espa%C3%A7os-de-conviv%C3%AAncia-e-aprendizagem


PROJETO DE SUSTENTABILIDADE e ESCOLA SUSTENTÁVEL

É de interesse da escola e esta julga coerente que conste neste projeto político pedagógico a
pré-disposição para parcerias com o setor público, órgãos políticos, organizações não
governamentais ou com o setor privado para estabelecimento de projetos coerentes com a ideia.

Nesse sentido, é um objetivo permanente a busca de consórcios que contemplem esse
objetivo e possam tornar a escola auto sustentável. Rumo a esse escopo, dentre outras, são
realizações possíveis:

● Construção de Mini Estação Ecológica de Tratamento de Água Negra, evitando,
portanto, que a escola continue a poluir o solo com a então fossa tradicional.
(DEMANDA ATINGIDA)

● Construção de sistema de captação e armazenamento e reuso de águas pluviais.
● Captação de Energia Fotovoltáica para consumo interno de energia elétrica.
● Aproveitamento da energia eólica.
● Troca da cor do telhado da escola para a cor branca ou de efeito similar no reflexo da luz e

não absorção do calor solar para um maior conforto térmico. Atualmente a cor do telhado é
azul escuro.

● Aquisição de implementos para a realização de projetos de sustentabilidade e gestão de
resíduos, tais como:

● triturador de pequenos galhos e folhas (DEMANDA ATINGIDA)
● caixas de compostagem 435 L
● composteira automática
● prensa para fabricação de tijolos
● 2 Contentores azuis para papel e papelão 1000L

NOTA: em 2019 foi construído o biodigestor e em 2018 a escola recebeu da regional de

Ceilândia o Triturador de resíduos que almejava.

FINANCIAMENTO PEDAGÓGICO

As escolas públicas do Distrito Federal recebem recursos oriundos do governo distrital e do
governo federal a fim de financiar seu funcionamento básico e suas atividades pedagógicas
discricionárias.

O Programa de Descentralização Administrativa Financeira (PDAF) é o meio de transmissão
de recursos distritais (Executivo e Legislativo) direto para as escolas, que têm o CAIXA ESCOLAR
como unidade executora.

Já o governo federal utiliza-se do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para este fim.

Esses recursos são fundamentais para que as escolas possam ter alguma autonomia na
execução de suas propostas pedagógicas, embora algum engessamento e o natural processo
burocrático de controle da aplicação dos recursos atrasem ou dificultem a eficiência da aplicação das
verbas.

O CEF Boa Esperança, enquanto escola do campo com viés sustentável, tem uma demanda
diferente de recursos e serviços, haja visto que o Projeto Político Pedagógico envolve trabalhos de
estabelecimento, cultivo e manutenção de espaços verdes, construção de espaços de convivência,
saídas de campo, dentre outras.
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Outras formas de obtenção de recursos são possíveis, dentre as quais, as parcerias
público-privadas e as doações voluntárias de bens e serviços.

A escola tem como parceira informal a empresa Plannus Engenharia cnpj:
00.635.202/0001-00, que apoia pequenos projetos sustentáveis da escola, financiando e doando
materiais e serviços fundamentais.

BRASÃO

O CEF Boa Esperança possui como marca de identificação um brasão criado em nossos

computadores através da colaboração comunitária no ano de 2019. Ele reúne elementos que

caracterizam a região e a escola.

A saber:

1. ASSUM PRETO: pássaro comum na região,

simboliza a simplicidade;

2. CÉU DO DF: as cores internas simbolizam o pôr

do Sol no DF;

3. CALANGO: réptil abundante na região, compõe a

LOGOMARCA ‘CEFBE’;

4. MAPA DO CERRADO: mapa do bioma onde se

localiza a escola;

5. SERRAS e ÁGUA: região de nascentes do Rio

descoberto;

6. RODA DE TRATOR na letra O em ‘ESCOLA DO

CAMPO’: simboliza atividade rural da comunidade

7. RAMOS GENÉRICOS: simboliza a matriz ecológica do trabalho
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

Esta sessão traz um pouco do panorama socioeconômico da comunidade escolar,

características sociais, socioemocionais, econômicas, culturais e ambientais da comunidade.

Contextualiza a realidade da UE com o retorno às atividades presenciais, elencando os seus

principais desafios identificados como: a ambientação e acolhimento dos estudantes, o processo

ensino-aprendizagem, a disciplina e a mediação de conflitos, as relações interpessoais, o

gerenciamento das competências socioemocionais, nesse novo cenário da educação pós-pandemia.

RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

Devido a suspensão das aulas presenciais, como medida de combate à pandemia de

COVID19, a escola já se preparava para um cenário de defasagem no aprendizado quando

retornasse às aulas totalmente presenciais, no entanto as dificuldades encontradas também

abrangeu as habilidades sócio emocionais.

Durante o período de ensino remoto e retorno gradativo ao modo presencial, a escola pôde

observar que os estudantes apresentavam dificuldades em diversas áreas do conhecimento, bem

como necessidades de adaptação e acesso aos métodos de ensino disponibilizados. Desta forma,

discutiu-se e planejou-se ações de diagnóstico e intervenção visando a recuperação das

aprendizagens.

Com o retorno das aulas presenciais, em 2022, as problemáticas observadas foram além das

dificuldades pedagógicas. Além da esperada apreensão nos estudantes em relação ao retorno,

encontrou-se um cenário mais complexo quanto ao aspecto sócio-emocional. São frequentes as

ocorrências de atitudes de intolerância e desrespeito, tais como: agressões físicas e verbais, crises

de ansiedade e até automutilação, que prejudicam o clima de aprendizagem.

Diante das situações apresentadas, a escola repensou o seu plano pedagógico, incluindo

estratégias que envolvem toda a comunidade escolar objetivando a promoção da cultura de paz,

possibilitando um melhor ambiente pedagógico.

INVENTÁRIO DA ESCOLA/COMUNIDADE

Por se tratar de escola do campo, o CEF Boa Esperança constrói paulatinamente o

documento: Traços de um Povo – Inventário Sócio Histórico Cultural e Ambiental da Comunidade.

Trata-se de um documento construído junto aos estudantes, com a mediação de professores e

coordenada pela equipe gestora e pedagógica, que caracteriza a comunidade e a escola do campo.

Segundo o guia metodológico para uso nas escolas do campo, de Rosely Caldart, o inventário
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é uma ferramenta para levantamento e registro organizado de aspectos materiais ou imateriais de

uma determinada realidade.

Segundo a Gerência de Educação do Campo, em Proposta Didática para a Construção do

Inventário, “a construção do Inventário nas escolas do Campo é o primeiro e fundamental passo para

o conhecimento da comunidade e reconhecimento da escola como parte integrante da comunidade

…”

O Inventário do CEF Boa Esperança foi publicado em site na internet e pode ser consultado

através do link: (Traços de um Povo). O documento traz os trabalhos realizados a partir da primeira

etapa de sua construção em 2019, além de suplementos (dados, gráficos, mapas, tabelas e

trabalhos) que ajudam a compreender a realidade da comunidade escolar.

CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS, CULTURAIS e

AMBIENTAIS DA COMUNIDADE

PÚBLICO

O Centro de Ensino Fundamental Boa Esperança constitui-se numa escola do campo

localizada na zona rural de Ceilândia, próximo às DF 180 e DF 190, atende prioritariamente aos

alunos oriundos das adjacências rurais e dos condomínios próximos. Embora a estratégia de

matrícula adotada vise atender a demanda de vagas local, pela ordem: comunidade Boa Esperança,

área rural adjacente às DF mencionadas, ainda há alunos vindos de cidades como Samambaia-DF e

Santo Antônio do Descoberto-GO, além de condomínios pertencentes ao Setor Habitacional Águas

Quentes (DF 280).

Com a elaboração do documento Traços de um Povo – inventário sócio histórico cultural da

comunidade adotou-se a distinção das regiões atendidas pela escola conforme atendimento das

rotas de ônibus escolar. Desta forma, as regiões atendidas são:

● N.R. Esperança – comunidade a qual a escola pertence.

● Condomínios e residências da DF 180 /  BR 070

● Condomínios e residências da DF 180 – caminho para Samambaia

● Residências Rurais da DF 190 – caminho para Santo Ant. do Descoberto - GO

● Condomínios da DF 280 (Setor Águas Quentes – RA Recanto das Emas)

● Santo Antônio do Descoberto - GO

O Mapa das Comunidades atendidas pelo CEF Boa Esperança e do Transporte Escolar

Cedido está publicado na internet através do link (MAPA: COMUNIDADES ATENDIDAS E TEC),

disponível tanto na aba suplementos do inventário, quanto no site da escola.
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Apesar da variedade geográfica observada, quanto à origem do público, algumas

características sociais e econômicas se assemelham, enquanto outras destoam uma das outras ao

mesmo tempo em que se misturam no ambiente escolar. Tornando complexo o entendimento dessa

realidade.

Em comum, as famílias são moradoras de regiões distantes dos centros das cidades, com

dificuldades estruturais, de acesso e de transporte. Sofrem com esse último, principalmente os

situados próximos às DF 180 e DF 190, onde o transporte coletivo não atende às necessidades

familiares, dificultando a locomoção dos moradores. Quanto à questão estrutural, tanto os moradores

dos condomínios quanto os de residências rurais são afetados: pela dificuldade de acesso aos

serviços públicos essenciais, seja pela existência, frequência ou mesmo pela distância; pela falta de

opções de lazer e entretenimento; e pela dificuldade de acesso à informação. Neste cenário, a escola

se torna uma referência ou um ponto de apoio para muitas dessas questões.

Díspar, no entanto, são as características relacionadas ao meio social em que vivem os

alunos das regiões de condomínios com os de residência rural.

O crescimento populacional no DF e a natural busca por residências próprias levaram para

alguns condomínios, sobretudo os mais afastados e mais acessíveis quanto ao valor, que é o caso

dos citados anteriormente, moradores de zonas periféricas dos centros urbanos. Junto, trouxeram

para esses sítios algumas mazelas características de seus antigos ambientes sociais. Dessa forma, o

tráfico e uso de drogas, bem como os casos de violência, assaltos, assassinatos e formação de

gangues tornaram se mais frequentes nas localidades de parte do nosso público.

Na escola, onde ocorre o contato entre as diferentes culturas, observamos o convívio dessas

realidades distintas. De um lado, alunos de origem e convívios rurais, com suas peculiaridades. De

outro, alunos que embora residam em zonas rurais coabitam com as celeumas predominantemente

urbanas.

FAMÍLIA

Muitas famílias residem em chácaras próximas à escola. Algumas são proprietárias da terra e

outras trabalham na área prestando serviço como caseiros. A média de seus membros está entre

cinco a seis pessoas, entre pais e filhos.

O CEF Boa Esperança possui uma alta rotatividade de alunos pelo fato de que algumas

famílias, por serem prestadoras de serviço nos locais onde residem, e também por passarem por

problemas trabalhistas, são obrigadas a se deslocarem de local de habitação. Isso faz com que

muitos dos alunos não concluam seu ano letivo na escola. As famílias que residem nos Condomínios

e residências da DF 180 / BR 070, caracterizam-se por serem de origem também simples, mas

segundo levantamento feito junto aos estudantes, possuem uma melhor formação escolar. Dentre

suas várias funções são elas comerciantes e comerciários, funcionários públicos, empregados em

15



empresas de serviço terceirizado, dentre outras. Por possuírem residência própria, seus filhos

permanecem na escola por longos períodos.

A maioria dos alunos mora com os pais e recebem deles o apoio e acompanhamento escolar,

ainda que limitado ao nível de escolaridade deles. O documento Traços de um Povo – inventário

sócio histórico cultural da comunidade traz alguns dados que evidenciam esta afirmação. Entretanto,

alguns alunos ainda sofrem com a desestruturação familiar, com a violência doméstica, ou observam

o uso de drogas lícitas e ilícitas, situações que afetam negativamente o desenvolvimento pedagógico

dos educandos. A escola procura identificar, mapear e acompanhar de perto os casos que podem ser

causadores do desinteresse pelo estudo, desistência e evasão escolar.

CULTURA e RELIGIÃO

Pela região constituir-se de muitas chácaras e por ser formada de famílias com origem em

ambiente rural e/ou originadas em regiões com uma cultura marcada pela forte religiosidade popular,

celebram ao longo do ano vários festejos, entre eles destaca-se a Folia do Divino Espírito Santo, que

acontece na comunidade no mês de agosto. Este evento movimenta toda a comunidade próxima

(chácaras e condomínios). Maiores detalhes também constam no inventário Traços de um Povo.

Quanto à religião, a maioria das famílias é católica ou evangélica, havendo na região uma

minoria adepta a religiões afro-brasileiras. As igrejas ou os centros religiosos, além de sua atividade

fim, constituem-se em importantes locais de convivência.

ECONOMIA

Muitas famílias chacareras vivem da produção e comercialização de produtos

hortifrutigranjeiros, como: tomate, maxixe, quiabo e jiló, além da criação de aves. Outra parte trabalha

prestando serviço em granjas instaladas por grandes empresas do ramo agrícola.

Com menor predominância algumas famílias trabalham na cidade, permanecendo grande

parte do dia distante de seus lares. São geralmente comerciários, diaristas e empregados da

construção civil.

Recentemente, em uma das comunidades atendidas, os condomínios da DF 180, próximos à

BR 070, o comércio ganhou ênfase após a instalação de uma grande distribuidora de alimentos, que

além de empregar cerca de 300 pessoas, aumentou o consumo na região.

MEIO AMBIENTE

Estamos no Cerrado, berço das águas brasileiras, aqui nascem os principais rios que

abastecem grande parte das bacias hidrográficas brasileiras. Especificamente, as comunidades

atendidas pela escola estão situadas na bacia do Rio Descoberto.

O CEF Boa Esperança e suas comunidades atendidas se localizam nas sub bacias que ficam

abaixo da represa do Lago do Descoberto. É uma região repleta de nascentes e de córregos ou

pequenos cursos d'água, que contribuem para a revigoração do rio, após sua represa e que também
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servem como fonte de irrigação para o plantio e abastecimento de águas para o consumo de diversas

famílias.

Além da riqueza das águas, essas regiões possuem áreas preservadas com incidências de

animais e plantas nativas deste bioma. No entanto, o uso das propriedades rurais, sem observância

do Código Florestal Brasileiro e das demais normativas que estabelecem diretrizes quanto ao uso da

terra; as queimadas provocadas pela ação do homem; o crescimento desordenado das moradias e a

não observância de diretrizes ecológicas do manejo da terra, representam ameaça às riquezas

naturais da região e interferem no sistema sócio ambiental.

No inventário da escola, na aba suplementos, existem mapas dos cursos de água da região,

acessados pelo link: https://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/cefbe-inventario/suplementos.

ACESSO A TECNOLOGIA

O acesso da comunidade e dos estudantes a tecnologias é limitado. Por se tratar de região

rural, distante das torres de transmissão e por ser um terreno acidentado, o sinal e o acesso a bons

sinais de internet são prejudicados. Além disso, a própria questão social da comunidade em geral,

constitui-se num desafio para a democratização do acesso aos meios digitais e tecnológicos e a sua

consequente utilização pedagógica pela escola.

17

https://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/cefbe-inventario/suplementos


DADOS

ÍNDICES EXTERNOS
IDEB

ANOS INICIAIS

 2011 2013 2015 2017 2019 2021

OBSERVADO 4,4 5  4,6 4,9 5,4

META 5,1 5,3 5,3 5,6 5,9

ANOS FINAIS

 2011 2013 2015 2017 2019 2021

OBSERVADO 3,8 4,2  4,3  5 4,6

META 4,1 4,4 4,7 5 5,2

PROVA BRASIL

Desempenho CEFBE nas
edições da Prova Brasil

5ºano 9ºano

LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA LÍNGUA
PORTUGUESA

MATEMÁTICA

2015 196,54 211,19 244,96 254,56

2017 196,59 207,53 255,38 262,68

2019 204,55 216,76 248,70 264,42

2021

Ao longo do segundo semestre de 2022, a escola fará em sua avaliação
institucional uma análise a respeito dos dados e indicadores, levando em
consideração o período de suspensão das aulas presenciais.
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PLANO DE MANEJO - ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E APRENDIZAGEM

Consta do Projeto Político Pedagógico do CEF Boa Esperança a adoção de espaços de

aprendizagem além da sala de aula. Fundamentado na concepção de educação integral posta no

Currículo em Movimento da Educação Básica, mediante a ampliação de tempos espaços e

oportunidades. Dividem-se em áreas de convivência e de cultivo e aprendizagem.

ÁREAS DE CULTIVO E APRENDIZAGEM

1. Bosque Esperança – Recuperação de área de cerca de 1600 m2, no canto nordeste do

território da escola, com o plantio de mais de 100 árvores de cerrado, realizado durante

as ações do PLANTA QUE TE QUERO BEM & TRANFORMANDO A PAISAGEM (2017).

2. Quebra Vento – iniciado em 2010, na tentativa de se fazer uma faixa de agroflorestal

acabou por se tornar um divisor de áreas com muitas amoras.

3. Horta Orgânica – espaço fixo, cercado e coberto, com canteiros demarcado com tijolos

de concreto para as ações dos projetos PLANTA QUE TE QUERO BEM: cultivo de

hortaliças e legumes para consumo pela comunidade escolar. Espaço foi construído

mediante parceria da escola com empresa privada.

4. Pomar do Cerrado – área cultivada mais antiga da escola. Remodelada em 2019 em

ações do PLANTA QUE TE QUERO BEM & TRANFORMANDO A PAISAGEM, recebeu

dezenas de árvores frutíferas de cerrado. Com a paralisação das atividades presenciais

e a morte de diversas árvores, o espaço foi re-implementado em 2022, através de

técnicas de agroecologia.

5. Composteira – construída em taipa pilada, durante a SEMANA DE CIÊNCIAS

SUSTENTÁVEIS (SECSUS-2015). O local é o destino do lixo orgânico gerado na escola

para a produção de adubo orgânico. O processo é acompanhado pelas ações do projeto

Lavousier.
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Espaços de Convivência

1. Praça do Jenipapo – Praça hexagonal com mais de 40 m2, construída na

SEMANA DE CIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS (SECSUS-2017).

2. Praça das Barrigudas – Praça charmosa à sombra de paineiras barrigudas, com

banquinhos de materiais reutilizados – iniciada a partir da (SECSUS-2018) e

concluído para a (II ECO ESPERANÇA – 2018)

3. Espaço Jamelão – Projeto de grande espaço de convivência com calçamento

reaproveitado à sombra de uma linha de 8 pés de jamelão - construído a partir da
(SECSUS-2018).

O espaço foi desconfigurado quando da construção do Bio Digestor (2019) – um

novo plano será elaborado para aproveitar o espaço novamente.

4. Arena Flamboyant – Área para apresentações e reuniões diversas no pátio

externo da escola. Nela se encontra o Palco das Flores, estruturado em

superadobe na SEMANA DE CIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS (SECSUS-2016), recebeu um

piso de mosaico na (SECSUS 2018), cobertura para a ECO ESPERANÇA 2018 e na

(SECSUS 2019) suas bordas laterais e frontal foram recobertas com seixos (pedrinhas de

rio, arredondadas).

5. Jardim de Entrada – Recuperação de área degradada à frente da escola,

realizado na SEMANA DE CIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS (SECSUS-2016).

6. Cantinho do Jatobá – Espaço utilizado para aulas ao ar livre, recreação e outros

fins é ladeado por uma floreira de pneus com 14m de comprimento,

confeccionada na SEMANA DE CIÊNCIAS SUSTENTÁVEIS (SECSUS-2016).

7. Jardim Vera Lúcia – entre a cerca e o lado oeste do prédio, o ‘cantinho feio’ da

escola foi revitalizado e tornado belo, na ocasião dos preparativos para a ECO

ESPERANÇA 2018. Espécimes de meia sombra serão plantadas na SECSUS

2019.
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FUNÇÃO SOCIAL

A escola constitui-se num espaço de formação, de trocas, de contato com conhecimento,

culturas, modelos. Sobremaneira é um local de socialização e contato com o conhecimento

historicamente estabelecido.

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram

conflitos e oportunidades de criação de identidades. “Espaço de difusão sociocultural; e também é

um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por

meio dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e

reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade [...].  (PPP Carlos Mota, p.18).

A Escola Pública apresentou, ao longo do tempo, uma notável transformação da sua função,

motivada pelas mudanças políticas, econômicas, demográficas e sociais, pela inclusão e pela

evolução do próprio conceito de educação. Neste novo cenário, a escola assume papel de destaque

na formação integral dos sujeitos. Em suma, ela passou a abranger também o plano social, do ser

humano, suas carências diagnosticadas, suas características e necessidades latentes, por entender

que os aspectos cognitivos não estão dissociados dos afetivos, históricos e sociais.

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e Pedagogia

Histórico-crítica, o homem produz conhecimento, desenvolve valores a partir da relação com o meio e

se educa por meio dessa interação. A escola do campo tem como função social, ensinar ao

estudante as práticas educativas para aquisição de conhecimento, valores e princípios, para que

possam exercer a cidadania respeitando os direitos e deveres no meio em que vive, bem como o

desenvolvimento de projetos que venham dialogar com as ações do campo, buscando beneficiar a

própria comunidade. A Educação do campo ocupa um papel fundamental na construção de uma

formação pautada nos valores e princípios dos sujeitos do campo.

MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR

Assegurar a educação pública e de qualidade social, mediante gestão democrática,

referenciada nos sujeitos sociais e na formação integral, proporcionando aos sujeitos do campo a

autonomia para a transformação de sua realidade, no sentido de frear o êxodo rural e melhorar a

qualidade de vida no seu habitat, tendo a sustentabilidade como parâmetro maior.
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PRINCÍPIOS

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Lei 9394 de 1996, traz em seu artigo terceiro os

princípios que devem ser seguidos pela educação brasileira:

O Art. 3º  definiu que  ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o

saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

VII - valorização do profissional da educação escolar;

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas

de ensino;

IX - garantia de padrão de qualidade;

X - valorização da experiência extra-escolar;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de

2013)

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Além desses princípios, dos princípios constitucionais e dos princípios relativos à

administração pública, adotada a concepção de educação integral, a escola orienta sua prática pelos

princípios constantes no CURRÍCULO em MOVIMENTO.

Integralidade: Entende-se que todas as dimensões humanas devem ser contempladas no

processo de ensino e da aprendizagem de modo contínuo e por meio do equilíbrio estimulando os

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Essas práticas educativas devem estar ligadas

a outras áreas do conhecimento tais como:  esporte, cultura e lazer.

Intersetorialização: Ocorre de forma a integrar e a assegurar a educação integralizada no

âmbito das políticas públicas, otimizando os serviços públicos e privados que são oferecidos para

contribuir na qualidade da educação com ações em rede, objetivando beneficiar toda a comunidade

escolar. Nesse sentido, prevê-se parcerias com Novacap, Emater, Polícia Militar, Corpo de
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Bombeiros, Secretaria de Saúde, além de outros órgãos da Administração Federal e do Distrito

Federal.

Transversalidade territorial: Acontece de forma contínua e concomitantemente com o

processo de ensino, entendendo o espaço além-escola como ambientes de aprendizagem. São

exemplos de ações nesse sentido: revitalização de áreas degradadas na comunidade e o projeto

Amigos das Minas, que visa orientar e intervir na preservação das nascentes.

Diálogo Escola-comunidade / Trabalho em Rede: A escola procura dialogar com a

comunidade no que tange a troca de experiências culturais, para manter viva as tradições culturais

popular, sendo : o sarau arte em minutos, a festa junina, a festa cultural, feira de produtos locais, a

confecção do inventário elementos desse diálogo que fazem a educação não se restringir apenas ao

ambiente escolar. Ela rompe barreiras e deve ser trabalhada em parcerias Escola-comunidade.

Quanto à proposta curricular, preconiza-se os ideais do currículo integrado: a sua concepção,

organização, execução e avaliação com enfoque nos seus princípios nucleares: unicidade teoria e

prática; interdisciplinaridade; contextualização e flexibilização.

Nessa perspectiva, a seleção e organização dos conteúdos é flexibilizada de acordo com a

proposta política pedagógica e positivada na organização curricular.

A interdisciplinaridade, em sua dimensão “ Intra” ou seja, no próprio componente curricular, já

é consolidada tanto no seu entendimento quanto na sua aplicação pelos docentes. No entanto, na

sua dimensão maior, “Inter”, qual seja, entre os componentes curriculares, ainda carece de

aprimoramento. Para tanto, os momentos propícios para reflexão, elaboração e coordenação de

ações interdisciplinares devem ser otimizados no sentido de uma organização curricular.

Finalizando, é fundamental que, respeitadas a autonomia de cada uma, teoria e prática

estejam presentes de forma indissociável em todos os momentos pedagógicos. Citando Paulo Freire:

“A teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto,

quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da realidade.”

ESCOLA DO CAMPO

O CEF Boa Esperança, escola do campo, orienta sua prática pedagógica pelos princípios da

educação do campo listados no artigo 76 do REGIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO

DISTRITO FEDERAL REGIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

(2019), elencados a seguir:

I - o respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais,

políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia;
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II - o desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de investigação e

articulação de experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente

justo e ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho;

III - a valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos com

conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos estudantes do campo,

bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fases

do ciclo agrícola, aos fatores geográficos, culturais e ambientais locais, 46 Regimento da Rede

Pública de Ensino do Distrito Federal. superando a fragmentação do currículo e respeitando as

diferentes metodologias que consideram os sujeitos com suas histórias e vivências;

IV - o controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação da

comunidade e dos movimentos sociais do campo;

V - o desenvolvimento pedagógico e curricular a partir da vinculação às matrizes formativas

das populações do campo, identificados por meio de um inventário da unidade escolar e da

comunidade, como atividade de pesquisa a ser realizada por docentes, estudantes e comunidade, de

forma que os saberes e os fazeres do povo camponês constituam referência para a práxis

pedagógica;

VI - a organização do trabalho pedagógico pautada no trabalho como princípio educativo, na

ligação do conteúdo escolar com a vida, na formação para a coletividade por meio de processos

democráticos participativos, e na alternância, como princípio e como método, quando se aplicar

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS
APRENDIZAGENS.

OBJETIVO GERAL

As ações deste PPP objetivam a formação cidadã dos estudantes, por meio do

conhecimento e do seu protagonismo, buscando desenvolver o indivíduo em sua integralidade,

com vistas ao sucesso escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Promover o senso de pertencimento e responsabilidade na construção permanente do

INVENTÁRIO;

● Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social,

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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● Desenvolver Pensamento Científico, Crítico e Criativo.

● Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e

também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

● Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,

visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em

diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

● Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares)

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

● Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer

escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,

autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

● Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do

planeta.

● Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na

diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e

capacidade para lidar com elas.

● Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar

e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e

potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

● Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,

sustentáveis e solidários.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na Psicologia

Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é compreendido como um ser que

aprende e se constrói em interação com o meio social e natural que o cerca.

Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção

e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a

natureza. Constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, ética,

estética, por isso a educação integral perpassa todas as etapas e modalidades da educação básica,

valorizando o diálogo entre os saberes formais e os saberes socialmente construídos para que juntos

adquiram sentido e sirvam como agente de mudança do ser e da sociedade em que ele está inserido.

Assim, o currículo escolar deve considerar o contexto social, econômico e cultural dos

estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo fundamental considerar a

pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e local.

A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o processo formativo

integre as diversas dimensões que formam o ser humano.

Defende-se para isso um currículo integrado, pautado na integração das diferentes áreas do

conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da realidade. Nesse

sentido, tem como princípios: a) unicidade entre teoria-prática; b) interdisciplinaridade e

contextualização; c) flexibilização. O desafio é a superação do currículo coleção, a diversificação de

estratégias pedagógicas e o planejamento coletivo.

A escola busca superar sua organização do currículo coleção através de uma relação aberta

com o corpo docente na busca de integrar os temas transversais: cidadania, educação em e para os

direitos humanos; educação para a diversidade; educação para a sustentabilidade; vistos como

indissociáveis das ações que se deve promover, com vistas ao enfrentamento às violações de

direitos, à exclusão de minorias e diversidades e a implementação de ações voltadas para a

sustentabilidade humana e à formação integral do indivíduo. Persegue-se o objetivo da formação

cidadã, fomentando o comprometimento com a vida e com as próximas gerações. Especificamente,

enquanto escola do campo, objetiva-se empoderar o sujeito do campo para transformar sua realidade

integralmente. Tanto quanto a sua sequência estudantil, quanto às possibilidades de atuação no seu

meio.

Quanto ao processo avaliativo, conforme orienta a SEEDF, compreende-se que a função

formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e

emancipatória.
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A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua finalidade maior

reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes. Avalia-se para garantir algo e

não apenas para coletar dados sem comprometimento com o processo; de modo que o compromisso

é com o processo e não somente com o produto. Ademais, a avaliação formativa demanda

acompanhamento sistemático do desempenho dos estudantes, sendo realizada permanentemente.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular do CEF Boa Esperança será objeto de um documento apêndice

deste PPP, a ser construído coletivamente à partir do retorno às aulas presenciais, após as medidas

de combate à pandemia de COVID 19. A construção deste documento se dará durante os anos de

2022 e 2023, a partir da reflexão e da formação continuada.

Apresentamos neste PPP as diretrizes, programas e projetos que norteiam o

desenvolvimento curricular na escola e que vem sendo remodelado conforme diagnóstico da

realidade escolar após o retorno presencial.

Currículo em Movimento e Base Nacional Curricular Comum

A base curricular do CEF Boa Esperança está pautada no Currículo em Movimento das

Escolas Públicas do DF, na Reorganização Curricular, proposta para o período de retorno às

atividades presenciais e orientado pela Base Nacional Curricular Comum.

O Currículo em Movimento, que considera as diferentes formas de organização da educação

básica, previstas na LDB, artigo 23, busca garantir as aprendizagens dos(as) estudantes, num

processo de inclusão educacional.

“Para garantir a unidade curricular, os eixos transversais: Educação para a

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

a Sustentabilidade, bem como os conteúdos e os processos de avaliação educacional

em seus três níveis: aprendizagem, institucional e de sistema, são os mesmos para

todas as escolas, independentemente da forma de organização escolar pela qual

optaram. Mudam-se os tempos e espaços escolares, as abordagens e os enfoques

que devem sempre estar a serviço das aprendizagens de todos(as) e para todos(as)

em articulação com os projetos político-pedagógicos.” (CURRÍCULO EM

MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, pg 17)

Nesse prisma, a escola tem sua organização curricular em Ciclos para as Aprendizagens, que

por sua vez,

“estruturam-se por meio da gestão democrática, da formação continuada

dos(as) profissionais da educação, da reorganização dos espaços-tempos para o

direito de todos(as) os(as) estudantes de aprender, do fortalecimento de espaços da

coordenação pedagógica e do conselho de classe, da articulação entre os três níveis

da avaliação: aprendizagem (avaliação do desempenho dos(as) estudantes pelos(as)

professores(as) ), institucional (avaliação do trabalho pedagógico) e de larga escala

(avaliação externa).”(CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, pg 17)
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Desta forma, o Projeto Político Pedagógico da escola é a consolidação do currículo em

movimento, ao caracterizar e definir de forma democrática a intencionalidade do CEF Boa

Esperança.

A organização curricular do CEF Boa Esperança, além do Currículo em Movimento, orienta-se

também com base na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), principalmente no que tange às

competências trazidas pelo documento:

Competência Descrição Objetivo

Conhecimento Valorizar e utilizar os conhecimentos

historicamente construídos sobre o mundo físico,

social, cultural e digital para entender e explicar a

realidade, continuar aprendendo e colaborar para

a construção de uma sociedade justa, democrática

e inclusiva.

Entender e explicar a

realidade, colaborar com

a sociedade e continuar a

aprender.

Pensamento

Científico, Crítico e

Criativo

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à

abordagem própria das ciências, incluindo a

investigação, a reflexão, a análise crítica, a

imaginação e a criatividade, para investigar

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e

resolver problemas e criar soluções (inclusive

tecnológicas) com base nos conhecimentos das

diferentes áreas.

Investigar causas,

elaborar e testar

hipóteses, formular e

resolver problemas e criar

soluções.

Repertório Cultural Valorizar e fruir as diversas manifestações

artísticas e culturais, das locais às mundiais, e

também participar de práticas diversificadas da

produção artístico-cultural.

Fruir e participar de

práticas diversificadas da

produção

artístico-cultural.

Comunicação Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou

visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,

visual, sonora e digital –, bem como

conhecimentos das linguagens artística,

matemática e científica, para se expressar e

partilhar informações, experiências, ideias e

Expressar-se e partilhar

informações,

sentimentos, ideias,

experiências e produzir

sentidos que levem ao

entendimento mútuo.
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sentimentos em diferentes contextos e produzir

sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Cultura Digital Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de

informação e comunicação de forma crítica,

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas

sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,

acessar e disseminar informações, produzir

conhecimentos, resolver problemas e exercer

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

Comunicar-se, acessar e

produzir informações e

conhecimento, resolver

problemas e exercer

protagonismo de autoria.

Trabalho e Projeto

de Vida

Valorizar a diversidade de saberes e vivências

culturais e apropriar-se de conhecimentos e

experiências que lhe possibilitem entender as

relações próprias do mundo do trabalho e fazer

escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao

seu projeto de vida, com liberdade, autonomia,

consciência crítica e responsabilidade.

Entender o mundo do

trabalho e fazer escolhas

alinhadas à cidadania e

ao seu projeto de vida

com liberdade,

autonomia, criticidade e

responsabilidade.

Argumentação Argumentar com base em fatos, dados e

informações confiáveis, para formular, negociar e

defender ideias, pontos de vista e decisões

comuns que respeitem e promovam os direitos

humanos, a consciência socioambiental e o

consumo responsável em âmbito local, regional e

global, com posicionamento ético em relação ao

cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

Formular, negociar e

defender ideias, pontos

de vista e decisões

comuns com base em

direitos humanos,

consciência

socioambiental, consumo

responsável e ética.

Autoconhecimento

e Autocuidado

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde

física e emocional, compreendendo-se na

diversidade humana e reconhecendo suas

emoções e as dos outros, com autocrítica e

capacidade para lidar com elas.

Cuidar da saúde física e

emocional, reconhecendo

suas emoções e a dos

outros, com autocrítica e

capacidade para lidar

com elas.
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Empatia e

Cooperação

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de

conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e

promovendo o respeito ao outro e aos direitos

humanos, com acolhimento e valorização da

diversidade de indivíduos e de grupos sociais,

seus saberes, identidades, culturas e

potencialidades, sem preconceitos de qualquer

natureza.

Fazer-se respeitar

e promover o respeito ao

outro e aos direitos

humanos, com

acolhimento e valorização

da diversidade, sem

preconceito de qualquer

natureza.

Responsabilidade

e Cidadania

Agir pessoal e coletivamente com autonomia,

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e

determinação, tomando decisões com base em

princípios éticos, democráticos, inclusivos,

sustentáveis e solidários.

Tomar decisões com

princípios éticos,

democráticos, inclusivos,

sustentáveis e

democráticos.

Ainda em relação à BNCC e ao Currículo em Movimento cabe destacar:

Ciências exatas e os recursos tecnológicos

A BNCC traz a necessidade de que os estudantes estejam aptos a compreenderem, de

melhor forma, gráficos, tabelas e funcionamentos de bancos de dados. Para tanto, a escola deve

investir na utilização dos recursos tecnológicos, bem como na ampliação das possibilidades com as

ciências exatas.

Ensino religioso

Com o novo BNCC, as escolas possuem autonomia para decidirem se aplicarão o ensino

religioso ou não, sendo facultativo. Assim, por decisão pedagógica e não adesão da comunidade, a

escola não mantém a disciplina.

Debates de questões de gênero

Segundo o documento mais recente, assuntos relacionados com identidade de gênero e

orientação sexual não farão parte do currículo, ainda que ele permita, por exemplo, a discussão de

questões de pluralidades identitárias e alteridade.

Entretanto, os eixos transversais do Currículo em Movimento , conforme (SANTOMÉ, 1998),

favorecem a organização curricular integrada, focando temas ou conteúdos atuais e relevantes

socialmente e que, em regra geral, são deixados à margem do processo educacional.
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Alfabetização

Embora a BNCC, em versão atual, preconize que a alfabetização precisa ser concretizada até

o segundo ano do ensino fundamental, a organização curricular em ciclos prevê que até o terceiro

ano seja concluído e aperfeiçoado o processo.

Desenvolvimento de Programas e Projetos Específicos:

Para o alcance da educação integral e desenvolvimento pedagógico dos temas transversais

educação para a diversidade, cidadania e direitos humanos, educação para a sustentabilidade a

escola lança mão da adesão a programas específicos, de projetos integrados e de programas

próprios.

PROGRAMA EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO

Atualmente a escola não dispõe de professor para o projeto, que considera de muita

importância.

SAÚDE NA ESCOLA

A escola é adepta do programa saúde na escola e tem a UBS 13 como referência.

CULTURA DA PAZ

As ações para a cultura de Paz estão contempladas no projeto Pró Sucesso, cuja

sistematização é tema de debates ao longo de 2022.

PROJETOS INTEGRADOS:

A escola desenvolve 3 projetos integrados, como meio de desenvolver o currículo, seus eixos

transversais e as competências pretendidas pela escola em seus objetivos específicos, no formato

pretendido após o retorno presencial.

1. Projeto Pró Sucesso: que envolve ações para a cultura da paz, para inclusão, para a

transição, formação de estudantes, reforço escolar, interventivo na recuperação das

aprendizagens, formação de grupos de estudo, além de outras ações.

2. Projetos de Leitura: que desenvolvem ações interdisciplinares de incentivo à leitura. São os

projetos Calango das Letras (Anos Finais) e Calanguinho quer Contar (Anos Iniciais)

3. Projeto de Sustentabilidade: CEFBE Sustentabilidade: que desenvolve ações pedagógicas

junto aos estudantes relacionados à Educação Ambiental, à reflexão e ação com objetivo de

fomentar a educação para a sustentabilidade.
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CEFBE PROGRAMAS
A equipe gestora propõe para o ano letivo de 2022, o estabelecimento de programas de

gestão pedagógica. São fomentos aos estudantes que visam a ampliação do tempo, espaço e

oportunidades de aprendizagem e estímulos aos professores, para o desenvolvimento de ações e

projetos pedagógicos.

CEFBE EXPEDIÇÕES

Consiste na sistematização pedagógica das saídas de campo realizadas pela escola.

Trabalhos realizados além do espaço de sala de aula permitem novas possibilidades de

aprendizagem, contribuindo para a formação integral do estudante.

As saídas de campo são atividades sócio afetivas que objetivam despertar nos indivíduos o

interesse, a motivação e a curiosidade de conhecer e modificar as realidades sociais, históricas,

econômicas e naturais no entorno da comunidade, ou da própria escola. Elas permitem a construção

de uma postura crítica e reflexiva auxiliando no processo de desenvolvimento integral.

O programa consta no Anexo deste PPP

CEFBE PRODUÇÕES

São as diversas produções da escola, realizadas por estudantes e professores com intuito de

expressar seu protagonismo. Dentre as produções temos: livros com produções de literatura, vídeos

especiais e filmes de curta metragem, dentre outros.

CEFBE EVENTOS
São os diversos eventos promovidos pela escola com intuito de promover momento de

interação e consolidação das aprendizagens:

Festa Cultural Junina – Arraiá do CEF Boa Esperança

O mais tradicional de todos os eventos festivos da escola, envolve todos os segmentos da

escola e ocorre durante a etapa cuidar do meio é cuidar de nós, e assume caráter temático a partir da

implementação do projeto de sustentabilidade. A participação massiva da comunidade é esperada e

se a escola promove um grande momento de interação. Danças, leilões, bingos, comidas típicas e

outras atrações recheiam o evento que tem seu lado formativo ao desafiar-se em promover a

educação sustentável.
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Eco Esperança

Realizada pela primeira vez em 2017, o evento tornou-se fixo no calendário da escola e

marca a etapa ‘nosso eco pelo planeta’, do projeto de sustentabilidade. O evento é dividido em

momentos distintos:

● Momento cívico de abertura

● Exposição de trabalhos - o quê de melhor a escola produziu ao longo das etapas

anteriores.

● Sarau Cultural - apresentação de trabalhos artísticos e culturais.

● Almoço musical – com a apresentação de algum músico ou banda convidados.

● Concomitante aos momentos, podem ocorrer feira de produtos locais, ações sociais e

oficinas.

A comunidade possui grande apreço pelo evento que é a oportunidade da sociedade

conhecer a escola e seu trabalho. Desta forma, recursos financeiros são empregados e parcerias são

bem vindas de forma a suprir a necessidade do evento, sem perder de vista o paradigma da

sustentabilidade.

Gincana da Primavera (Anos Finais), Semana da Criança (Anos Iniciais)

A participação em jogos em caráter competitivo, cooperativo ou lúdico é conteúdo previsto

para os alunos, respeitadas as diferentes fases de desenvolvimento. Desta forma, durante segundo

semestre os alunos de Anos Finais disfrutam de dias especiais, com jogos competitivos e gincana de

conhecimento, no qual mais importante que a vitória pessoal é a união e confraternização de suas

turmas.

Os alunos de Anos Iniciais participam de atividades lúdicas cooperativas na semana da

criança, enquanto o turno noturno promove atividades diferenciadas adaptadas ao público da EJA.

Sarau Arte em Minutos

Parte integrante do projeto de leitura, o evento oferece aos alunos uma plataforma para que

possam expressar seus talentos nas mais diversas linguagens artísticas (dança, teatro, música,

artesanato, pintura, fotografia, canto, poesia). Oportunizando também o conhecimento de artistas

locais, divulgando o trabalho desses na comunidade escolar. Destaque para o sarau especial:

Musical de Inglês e o sarau que ocorre em pleno evento Eco Esperança.

Passeios Temáticos
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Objetivando a experiências diversas, a escola promove passeios a clubes, cinema, museus,

passeio de formatura, dentre outros, conforme disponibilidade e conveniência. Passeios temáticos a

cidades históricas também é objetivo da escola. Necessitando para isso de aplicação de verba

pública para locação de transporte.

CEFBE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E APRENDIZAGEM (ESCAPS)

Os espaços de Convivência e Aprendizagem devem ser utilizados como possibilidade de

ampliação do espaço e tempo de aprendizagem.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Um dos pressupostos da Educação integral é a ampliação dos conceitos de tempo e espaço

de aprendizagem e da ampliação das oportunidades para o aprendizado. Nesta concepção a

organização em Ciclos de Aprendizagem, a organização curricular e a sistematização do projeto

pedagógico contribuem para a satisfação deste princípio.

O CEF BOA ESPERANÇA lança mão de ações e projetos que visam oportunizar formas

diferentes de se aprender, com significância e utilidade prática, rompendo com a lógica do tempo e

espaço escolar estabelecido. Tais ações necessitam de uma lógica de tempo diferentes e extrapolam

tanto o espaço de sala de aula, quanto o espaço escolar.

ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS E ESPAÇO

A Escola do Campo, CEF Boa Esperança, possui vários segmentos do Ensino Fundamental,

previstos no PPP Carlos Mota, conforme tabela abaixo:

Modalidade Turno Regime Séries
Anos Iniciais Vespertino Ciclos 1° ciclo: 1° ao 3° ano

2° ciclo: 4° e 5° ano

Anos Finais Matutino Ciclos 3° ciclo: 6° ao 9° ano

Educação Especial Matutino /

Vespertino

DI

TGD

Educação em
Tempo Integral 9h

Matutino /

Vespertino

Vagas para 105

alunos

1º ao 5º ano

6º ao 9º ano

ESCOLA E COMUNIDADES

A escola existe para atender à sociedade e a integração das famílias no processo

pedagógico é garantida tanto pela LDB como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA).

O CEF Boa Esperança é rodeado pela comunidade do Núcleo Rural Boa

Esperança, mas atende a outras comunidades adjacentes da região rural de Ceilândia e até

mesmo da zona urbana de cidades vizinhas.
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Essa distribuição de famílias numa extensa área configura-se num desafio para a

integração, não por acaso a participação das famílias na rotina da escola e até mesmo no

processo de ensino e aprendizagem, por vezes é prejudicado.

No entanto, com o advento das inovações tecnológicas, para muitas demandas as

redes sociais e as formas modernas de comunicação vêm contribuindo sobremaneira para

facilitar a comunicação e o acompanhamento.

Dentre as formas de comunicação a escola disponibiliza:

● site na internet com informações úteis e atuais, além de acesso a histórico,

características, realizações da escola e prestação de contas;

● grupo com famílias no aplicativo whatsapp;

● banco de dados de contatos das famílias para comunicação direta;

● perfil no instagram para divulgação de trabalhos e informações;

● canal no youtube para divulgação de produções da escola;

Além dos canais de comunicação, a escola realiza outras iniciativas com a

finalidade de integração das famílias no processo pedagógico:

● reuniões com grupos de mães para debate de possibilidades e desafios;

● proximidade com associação de moradores locais;

● acompanhamento de necessidades sociais de famílias na região,

principalmente através do SOE;

METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS

O CEF Boa Esperança procura seguir as orientações propostas pelo Currículo em

Movimento para a formação integral dos estudantes. Embora ainda se utilize de

metodologias tradicionais e sócio interativas.

Antes mesmo da pandemia, a escola já promovia formação com o grupo de docentes

incentivando o uso de Metodologias Ativas e Tecnologias. Professores já compartilhavam

alguma experiência de gamificação, sala de aula invertida, entre outras metodologias que

buscavam dar maior protagonismo aos estudantes.

Com a pandemia, aumentou o repertório do grupo de professores quanto ao uso das

tecnologias, porém, a utilização de Metodologias Ativas sempre foi um desafio, tendo em

vista muitos estudantes em situação acentuada de dificuldade de aprendizagem, além de
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situações socioemocionais que fazem com que tais estudantes, ao invés de desenvolver a

autonomia, depende cada vez mais da tutela do professor.

Além disso, hoje a escola tem dificuldades de utilizar as tecnologias no ensino

presencial, devido a falta de recursos: computadores, tablets entre outros. Apesar dos

obstáculos, os professores buscam utilizar as Metodologias Ativas e as tecnologias na

medida do possível, a saber: utilização de aplicativos, incentivo à pesquisas na internet,

utilização de programas com reprodução em data-show, incentivo à produção audiovisual,

formação de grupos de estudos, sala de aula invertida, e no mínimo, aula expositiva

dialogada.

LETRAMENTO MATEMÁTICO

Segundo a BNCC, o saber matemático não pode se limitar ao conhecimento da

terminologia, dos dados e dos procedimentos. Os alunos devem conseguir combinar esses

elementos para atender às necessidades do cotidiano. Diante do desafio, o CEF Boa

Esperança registre em seu projeto político pedagógico as seguintes diretrizes para o ensino

matemático em todas as etapas:

● trabalhar com material concreto

● desenvolvimento de estratégias para o cálculo mental

● trabalhar com resolução de problemas

● ter metas de aprendizagens para o fins de ciclos

● utilizar matemática na prática, especialmente utilizando-se dos espaços da

escola

● valorização dos conhecimentos matemáticos no campo.

● fomentar a formação continuada.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Diante da perspectiva de uma sociedade globalizada, em que a temática da

diversidade humana tem sido assunto de conversas e estudos nas mais diversas áreas do

conhecimento, a ótica inclusiva tem sido a proposta que melhor tem acolhido os estudantes

que que possuem algum tipo de necessidade educacional especial. Entre várias

preposições, citamos a ampliação do entendimento dos estudantes sobre o respeito às

diferenças, à alteridade e à equidade. É importante ressaltar que “Aqueles com
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Necessidades Educacionais Especiais devem ter acesso à escola regular, devendo

acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer tais

necessidades.” (Declaração de Salamanca, 1994 pag.1).

Sobre a perspectiva da educação inclusiva, destacamos que

A educação especial passa a integrar a proposta pedagógica da

escola regular, promovendo o atendimento às necessidades

educacionais especiais de estudantes com deficiência, Transtorno

Globais do Desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

Nestes casos e outros que implicam em transtornos funcionais

específicos, a educação especial atua de forma articulada com o

ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades

educacionais desses estudantes. (MEC/SEESP, 2008, p.9)

Deste modo, embasados na premissa inclusiva com aporte dos dispositivos legais,

tanto distritais quanto federais, esta instituição escolar visa desenvolver atividades

curriculares que atendam as demandas e individualidades dos estudantes com necessidades

educacionais especiais com projetos e atividades coletivas registrados nas adequações

curriculares e planos interventivos individuais de cada um. Alia-se a estas propostas, o

cumprimento de datas inseridas no calendário letivo escolar, que abordam temas voltados à

diversidade e à inclusão das pessoas com deficiência, ao longo do ano escolar.

Nesse ano vigente, a instituição escolar, norteada também pelos pressupostos

inclusivos educacionais da SEDF, tem 14 (quatorze) estudantes com necessidades

educacionais especiais. Destes, 07 (sete) possuem alguma deficiência e os demais (sete)

possuem algum transtorno funcional. Dos estudantes com deficiência, 04 (quatro) estão

matriculados em classes especiais e 03 (três) estão inclusos no ensino regular, assim como

os estudantes com transtornos funcionais. Anualmente são realizados estudos de caso de

todos estes estudantes, inclusive os que possuem algum transtorno funcional, no intuito de

promover o desenvolvimento de toda comunidade estudantil com necessidades educacionais

especiais.

Para tanto, além de se refletir estratégias metodológicas de ensino que favoreçam

estes estudantes, a equipe pedagógica busca incentivar o corpo docente na formação

continuada nos momentos de coordenação coletiva e na busca de cursos de
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aperfeiçoamento para melhor compreender a limitações destes estudantes, de modo a

construírem e buscarem ferramentas que visem o desenvolvimento desses educandos.

CLASSE ESPECIAL (DI)

Destina-se atender, extraordinária e temporariamente as necessidades dos estudantes com

deficiência intelectual, cujas condições não puderam ser atendidas adequadamente por propostas,

programas ou espaços exclusivos da rede de ensino.

Objetivo: Socializar, alfabetizar e promover as condições necessárias para o progresso acadêmico do

estudante.

Avaliação: Diária, processual e contínua.

CLASSE ESPECIAL (TGD)

Destina-se aos estudantes com Transtorno do Espectro Autista.

Objetivo: Busca socializar e desenvolver a comunicação, assim como trabalhar o fator cognitivo,

desenvolvendo  ações que possam contribuir para o processo de alfabetização do estudante.

Avaliação: Diária, processual e contínua.

ATUAÇÃO DO SEAA

A EEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem) é um serviço de apoio

técnico-pedagógico multidisciplinar executado por professores, com formação em pedagogia e por

psicólogos escolares composto pelo SEAA (Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem e
SAA(Sala de Apoio à Aprendizagem), onde, este último é de caráter itinerante, disponibilizando o

atendimento aos estudantes com Transtornos Funcionais Específicos (TDAH, TOD, DPAC,

DISLEXIA) dos anos iniciais em pólos, sendo nosso polo de atendimento na Escola Classe 64.

O serviço atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a conscientização de

funções, papéis e responsabilidades dos atores da escola, principalmente, professores e gestores,

bem como no apoio a equipe escolar, favorecendo a apropriação de conhecimentos, o

desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem a oxigenação e a renovação das práticas

educativas. Sua atuação é pautada por três grandes dimensões de trabalho: mapeamento

institucional; assessoria ao trabalho coletivo dos professores; acompanhamento do processo de

ensino-aprendizagem. Com os principais objetivos de: Atuar de forma colaborativa nas perspectivas

institucional, preventiva e interventiva; Promover a qualidade do processo de ensino/aprendizagem
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objetivando o sucesso escolar; Favorecer o processo de inclusão; Promover a re-significação das

concepções de ensino e de aprendizagem (Orientação Pedagógica do SEAA - 2010).

As ações ocorreram durante todo ano letivo, algumas destas em parceria com o Serviço de

Orientação Educacional por meio de propostas apresentadas no plano de ação que encontrasse em

anexo ao documento.

Avaliação: Ocorre continuamente nas devolutivas aos professores nas coordenações

coletivas, aos pais, pontualmente nos Conselhos de Classe e anualmente na Avaliação Institucional.

ATUAÇÃO DO SOE

Promove situações e condições que favoreçam o desenvolvimento do estudante, previne

situações de dificuldades e estabelece mediações de problemas.

Atuação: trabalha diretamente com os alunos ajudando-os em seu desenvolvimento pessoal,

em parceria com os professores, para compreender o comportamento dos estudantes e agir de

maneira adequada com eles; Com a escola, não organização e realização da Projeto Político

Pedagógico; e com a comunidade, orientando, ouvindo e dialogando com os pais e responsáveis.

Objetiva criar estratégias que favoreçam o desenvolvimento integral dos estudantes para

alcançar o sucesso escolar.

Promove momentos de interação tendentes a identificar e resolver problemas diversos

observados, quanto ao comportamento dos estudantes.

A avaliação ocorre de forma processual e contínua, de forma sistemática, integrando todo o

currículo escolar.

Devido ao contexto de ensino remoto, o Serviço de Orientação Educacional tem feito um

importante trabalho de busca ativa junto às famílias, buscando identificar as principais dificuldades,

orientar, conscientizar quanto a importância do acompanhamento familiar e do estabelecimento de

uma rotina de estudos. Além disso, o SOE tem buscado parcerias entre a comunidade visando suprir

as famílias mais carentes em suas necessidades básicas e tecnológicas. O SOE tem ainda como

objetivo:

● Orientar os professores quanto aos cuidados emocionais no contexto da pandemia;

● Realizar junto a pedagoga  o Projeto de Transição de Anos Iniciais para Anos Finais;

SALA DE RECURSO

A escola não possui profissional de AEE/Sala de Recurso
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ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR

A escola não possui em seu quadro os profissionais

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

A organização do trabalho pedagógico do CEF BE em relação à coordenação

pedagógica contempla às 15 horas semanais, conforme regimento da SEEDF e é

acompanhada pela equipe gestora.

Tem como foco a integração das ações pedagógicas, mediante a formação

continuada, o planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, bem como o

atendimento às necessidades específicas de aprendizagem dos estudantes,

rompendo com a visão fragmentada e individualizada do fazer pedagógico.

Configura-se num momento para compartilhamento de conhecimentos e experiências.

É espaço de formação continuada e diálogo entre os profissionais da educação no

que tange à organização das estratégias pedagógicas e administrativas para o

atingimento dos objetivos constantes da PPP.

FORMAÇÃO CONTINUADA

A formação continuada é um pilar da qualidade de ensino. Os espaços e formas de

formação continuada são diversos. Nesse sentido, a escola possui necessidades prioritárias

na formação continuada relativas:

● educação no campo e para o campo, com vistas ao inventário

● educação inclusiva

● letramento (matemático, tecnológico, inclusive)

. A escola estimula e indica a participação de seus professores em cursos relativos às

demandas, conforme ofertas da EAPE.

O espaço da coordenação pedagógica e as possibilidades de integração com a

Unidade Regional de Educação Básica e suas ofertas de formação são fundamentais para

as propostas.

A escola definirá no 2º semestre de 2022, junto a seus servidores, um cronograma

prévio de formação continuada para o ano corrente e o ano seguinte e fará constar nesse

PPP.
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PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR

Durante o ensino não presencial a escola aprimorou a sua forma de comunicação,

registro de dados e busca ativa dos estudantes. Minimizando a evasão escolar sobremaneira

e evitando a reprovação. Com o retorno das aulas presenciais adotou-se a estratégia de

controle de frequência pela coordenação. Desta forma, percebe-se mais rapidamente as

frequências, acelerando o processo de comunicação com as famílias e encaminhamentos

devidos.

O item passa a ser um dos objetivos específicos do projeto “Pró Sucesso CEFBE”, em

formulação em 2022.

Ainda assim, no decorrer de 2022 observou-se a grande defasagem de aprendizagem

de conteúdos e habilidades sociais que requerem da escola uma formulação de estratégias

para a permanência e êxito escolar que abrangem os 2 itens a seguir: recomposição das

aprendizagens e implementação de cultura de paz.

RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS

O grande desafio para as escolas é a defasagem das aprendizagens diagnosticadas

após o retorno presencial. O item passa a ser um dos objetivos do projeto “Pró Sucesso

CEFBE”, em formulação em 2022.

O CEF Boa Esperança realizou diagnóstico inicial próprio no primeiro mês de aula em

2022, registrado em planilhas alocadas em drive virtual compartilhado.

A partir do diagnóstico iniciou-se a formulação de estratégias de intervenção:

1. avaliação diagnóstica - registro

2. levantamento de casos críticos

3. reorganização curricular

4. reagrupamento intraclasse

5. estratégias de reforço

6. reagrupamentos interclasse

O registro das intervenções deverá ser feito ao longo do ano letivo de 2022, a fim de

se reavaliar e projetar o ano seguinte.
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IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DE PAZ

O afastamento dos estudantes da escola, de suas regras de convivência durante as

medidas de enfrentamento à pandemia de COVID 19, tornou-se um grande desafio

observado tão logo retornaram às aulas presenciais.

Foi notável em todas as escolas da rede, e também no CEF Boa Esperança a

diferença de comportamento dos estudantes com relação ao respeito mútuo, ocasionando

desavenças de toda ordem.

Para tanto, se fez necessário a implementação da cultura de paz nas escolas,

orientadas pelo Caderno Orientador, Cultura de Paz nas Escolas (SEEDF). Desta forma, o

item passa a ser um dos objetivos específicos do projeto “Pró Sucesso CEFBE”, em

formulação em 2022.

As estratégias adotadas pelo CEF BE foram reativas à situação, planejadas, mas

consiste num movimento de “correr atrás do problema”.

Foram realizadas rodas de conversa, palestras e encaminhamento para

atendimento individualizado e até mesmo com as famílias. Nesse sentido, o SOE e todos os

segmentos da escola foram solidários com o desafio que acaba por se tornar o maior da

escola em certos momentos.

O CEF Boa Esperança entende que oferecer em sua prática pedagógica o

protagonismo aos estudantes é uma das melhores formas de se prevenir e combater o

desafio proposto. É nesse prisma que se fundamenta o planejamento da práxis pedagógica.

AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E

APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS

PRÁTICA AVALIATIVA: procedimentos, instrumentos e critérios de

aprovação.

Essencialmente formativa, a avaliação segue as normas legais da Secretaria de Estado de

Educação, sobretudo os documentos:
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● DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: APRENDIZAGEM, INSTITUCIONAL E

EM LARGA ESCALA 2014 – 2016;

● DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO

DISTRITO FEDERAL: avaliação para as aprendizagens, avaliação institucional e

avaliação em larga escala – Avaliar para Aprender, Aprender para Avançar – 2018, em

consulta pública.

A avaliação ocorre por meio formal e informal, processual e diagnóstica, avaliando o

atingimento dos objetivos constantes na proposta curricular da PPP e específicos da disciplina. Sua

análise orienta e reorienta tanto o trabalho pedagógico, quanto conteúdos e métodos, com a intenção

formativa. No CEF Boa Esperança a avaliação formativa é adotada como princípio, um objetivo a ser

alcançado em graus cada vez maiores, conforme ocorre o amadurecimento do conceito pelos

docentes e discentes.

Por meio da avaliação formal, lança-se mão de uma gama de instrumentos, tais como testes,

provas, lista de exercícios, dever de casa, formulários, relatórios, além dos sugeridos por Vilas Boas

em SEEDF - Diretrizes de Avaliação Educacional – Triênio 2014/2016 | Página 17):

● Avaliação por pares ou por colegas;

● Portfólio;

● Registros reflexivos;

● Seminários;

● Pesquisas de Campo;

● Trabalhos de pequenos grupos;

● Autoavaliação;

Diversos desses instrumentos são compreendidos dentro da concepção de Dever de Casa,

mesmo sendo realizados na escola, devido à dificuldade de ser realizado fora do tempo escolar.

Assim sendo, são tendentes a desenvolver as aprendizagens de forma diversificada e possibilitam

aos alunos o protagonismo no processo avaliativo.

Já a avaliação informal, por exercer forte influência sobre os resultados do processo avaliativo

tem sido debatida e observada pelo coletivo à luz do seu conceito estabelecido no documento:

Diretrizes de Avaliação Educacional “...São constituídos pelos juízos que professores fazem sobre os

estudantes e vice-versa. Estudos recentes apontam que a avaliação informal pode ser utilizada a

favor do estudante, do docente e das aprendizagens ou, ao contrário, contra todos eles”.

Em destaque, autoavaliação é sugerida como importante instrumento de diagnose,

principalmente se realizada continuamente em determinados pontos do processo de ensino e
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aprendizagem. Sua aplicação deve nortear o trabalho pedagógico, bem como estimular a reflexão

dos sujeitos desse processo.

Nos diferentes segmentos e modalidades ofertados, a aprovação se dá da seguinte maneira:

● Anos Finais (3º ciclo) – No início de cada etapa do 3º ciclo, no 6º e 8º anos -

Registrada a frequência mínima de 75% das aulas, a promoção dos alunos desse

segmento ocorre de forma continuada, e suas notas variam de 5,0 a 10,00.

● Anos Finais (3º ciclo) – Ao final de cada etapa do 3º ciclo, no 7º e 9º anos - Registrada

a frequência mínima de 75% das aulas, a aprovação dos alunos se dá por obtenção

quantitativa da média mínima estabelecida por lei (5,00 pontos), ou através da

recuperação final, obtida a nota mínima, ou pelo regime de dependência, quando a

retenção ocorrer em até 2 disciplinas, ou, qualitativamente por merecimento, quando

assim o Conselho de Classe definir, no atingimento dos requisitos fundamentais para a

promoção.

● Anos Iniciais (ciclos) - Registrada a frequência mínima de 75% das aulas, a promoção

dos alunos desse segmento ocorre de forma continuada, exceto para 3° e 5° anos,

onde há a possibilidade de retenção, analisados os Registros de Avaliação (RAV)

pelos Conselhos de Classe.

● EJA – Registrada a frequência mínima de 75% das aulas e observadas as

recomendações específicas para a modalidade, a promoção na EJA se dá pela análise

qualitativa feita em Conselho de Classe, baseando-se nos Registros de Avaliação.

● Ensino Especial – A promoção segue parâmetros e critérios observados pelos

professores e expostos em Conselho de Classe de acordo com a adaptação curricular,

estabelecida caso a caso.

ACOMPANHAMENTO DAS APRENDIZAGENS

A partir de 2020 a escola adota um método próprio de acompanhamento pedagógico dos

alunos. São instrumentos para este acompanhamento:

● Folha de Acompanhamento Individual do Aluno (FAIA) – documento de uso em sala de

aula, onde são registrados aspectos pedagógicos dos alunos.

● Dossiê do Aluno – documento de registro de todas as intervenções e ocorrências da vida

do aluno. Desde o comparecimento dos pais, conversas informais, formais, advertências,

orientações, etc.
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● Tabela de Acompanhamento dos Objetivos de Aprendizagem – tabela matricial para

registro e acompanhamento das aprendizagens, conforme objetivos curriculares.

CONSELHO DE CLASSE

O Conselho de Classe é importante instrumento de avaliação e reorientação dos processos

educacionais. Visa identificar as fragilidades e potencialidades dos sujeitos da educação, a fim de

que ocorra o apontamento de caminhos pedagógicos, de acompanhamento e de gestão para o

melhor desenvolvimento da formação integral do aluno. A sua realização de forma participativa, como

reza a lei, é prejudicada pelas características geográficas da comunidade e logísticas da escola. No

entanto, a maior participação da família é um princípio a ser alcançado, pois entende-se que é uma

parceria fundamental na educação.

A escola realiza bimestralmente a reunião com pais para entrega de resultados e pequenos

esclarecimentos. Entende-se que é um momento importante, porém insuficiente para que haja uma

adequada relação da família com o processo avaliativo da escola. Portanto decide-se que no mínimo

dois Conselhos de Classe Participativos devem ocorrer no meio dos semestres (durante o processo

de ensino-aprendizagem-avaliação), um a cada semestre, com a finalidade de possibilitar a

intervenção familiar no resultado que é registrado em números pela escola, conforme as normas

vigentes no sistema de ensino.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

O presente Projeto Político Pedagógico constitui-se na diretriz do trabalho pedagógico e

administrativo da escola. Seu acompanhamento e avaliação devem ser contínuos e tendentes a

redirecionar ações, no sentido do atingimento dos objetivos traçados.

Os objetivos e metas estabelecidos, bem como as ações planejadas, deverão ser

acompanhados rotineiramente nas Reuniões Setoriais (diretivas, administrativas, coordenações

coletivas, segurança, serviços auxiliares), registradas em caderno de reuniões. E pontualmente nas

reuniões do Conselho Escolar (mensais) e da Assembléia Geral Escolar (semestral), nas Avaliações

Institucionais (anuais), registrados em ata.

Os projetos integradores, constantes desse PPP, as Ações e Eventos realizados pela escola

serão analisados na Avaliação Institucional, mediante apresentação pelos responsáveis de relatório

de produção, onde conste, ao menos: histórico, efetividade no atingimento de objetivos e metas

propostos, imagens e/ou vídeos, questionário estatístico realizado junto aos alunos, avaliação e

proposições dos responsáveis pelo projeto. Após a apresentação do relatório o coletivo definirá sobre
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a continuidade, modificações e aprimoramentos. Tanto o relatório, quanto o parecer coletivo serão

arquivados junto à pasta do projeto.
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PLANO DE AÇÃO PARA O PPP

O plano de Ação para o PPP será registrado para 2023, uma vez que no ano de 2022 está

sendo realizada a releitura e reconfiguração deste projeto
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PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Atuação do Coordenador

Objetivo específico: Coordenar e organizar as atividades da escola, pelo bom andamento do processo educacional, fomentando uma ação
reflexiva e impulsionadora, propositiva e de ação solidária em conformidade com o PPP- Projeto Político Pedagógico.

Ações e Estratégias:

• Assessorar os professores pedagogicamente no planejamento e realização de ações educativas;

• Acompanhar projetos integradores da PPP;

• Participar da organização do planejamento coletivo;

• Acompanhar o planejamento individual e os diários de classe;

• Assessorar e analisar a elaboração do plano de ensino, articulado na área do conhecimento, com o Currículo e Movimento do DF;

• Incentivar e auxiliar o professor na seleção de recurso didático no processo de ensino aprendizagem;

• Organizar ações voltadas aos professores buscando reflexões do processo de ensino, compartilhando suas experiências no momento
das Coletivas.
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• Elaborar projeto pedagógico de intervenção, em conjunto com o coletivo, para melhoria do processo educativo, em busca de superar o
atraso escolar, a evasão e a reprovação;

• Participar do conselho escolar, subsidiando teórica e metodologicamente as reflexões e decisões sobre o trabalho pedagógico escolar;

• Coordenar a escolha e aquisição de materiais de uso didático-pedagógicos;

• Auxiliar e coordenar a aplicação das avaliações externas , Provinha Brasil, OBMEP e outras;

• Proporcionar momentos de “escuta”, discussão e avaliação das práticas, visando a melhoria das ações;

• Proporcionar momentos de “escuta”, discussão e avaliação das práticas, visando a melhoria das ações;

• Participar ativamente das intervenções previstas na organização em Ciclos de Aprendizagem

CONSELHO ESCOLAR

O Conselho Escolar do CEF Boa Esperança encontra-se dissolvido e aguarda-se eleições em Novembro de 2022.
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
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Plano de Ação SEAA

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: CEILÂNDIA

UNIDADE ESCOLAR: Centro de Ensino Fundamental Boa Esperança                                             TELEFONE: 3506.2079

DIRETOR(A): Jordânio Lúcio de Castro Vital

VICE-DIRETOR(A): Mirela Cristina Carlos da Silva

PSICÓLOGO(A) EEAA:     NÃO POSSUI                             MATRÍCULA SEEDF:                                      CRP:

PEDAGOGO(A) EEAA: Alexandra Araújo Assenço        MATRÍCULA SEEDF: 32286-5

PROFESSOR SAA:                                                               MATRÍCULA SEEDF:                                      CRP:

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

( x   ) ANOS INICIAIS - II CICLO;

( x   ) ANOS FINAIS - III CICLO;

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

( x  ) ENSINO ESPECIAL

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR

( x   ) MATUTINO - QUANTITATIVO:

( x   ) VESPERTINO - QUANTITATIVO:

SERVIÇOS DE APOIO:
(    ) SALA DE RECURSOS
(    ) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
(    ) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM
(    ) OUTRO: __________________________
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Contextualização:

Neste momento de transformações ressaltamos a importância da consolidação da atuação institucional do EEAA, com ênfase

na assessoria e acompanhamento ao processo de ensino e aprendizagem. O objetivo do EEAA, nesse momento, em conjunto com os

demais atores da unidade escolar, é contribuir com o mapeamento, a construção e adequação de um novo espaço de aprendizagens. É de

suma importância a presença do EEAA junto à sua UE para repensar os projetos mais adequados à realidade da sua “nova escola” e no

resgate das aprendizagens, a troca de materiais e informações com os professores de maneira a favorecer e facilitar a nova mediação com

os estudantes, bem como as ações de acolhimento à comunidade escolar. Enfatiza-se que se faz necessário trabalho de acolhimento com

o corpo docente e discente e reflexões a serem trabalhadas não apenas nas primeiras semanas de retomada das aulas, mas podem se

estender ao longo do ano letivo conforme necessidade da UE. É Importante ressaltar que as ações do SEAA são pautadas na Orientação
Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem do ano de 2010.

Ante o exposto foi elaborado plano de ação para atuação nesta instituição de ensino, visando contemplar as orientações

anteriormente apresentadas, abordando os seguintes eixos:

1. Mapeamento, Observação dos espaços escolares;

2. Ações de Acolhimento e conjuntas com o SOE;

3. Assessoria ao trabalho coletivo e ações conjuntas de formação;

4. Acompanhamento do processo de Ensino e Aprendizagem;

5. Assessoria ao trabalho voltado para Estudantes com NEEs e Transtornos Funcionais;

54



6. Articulação EEAA e SAA (anos iniciais);

7. Ações Externas.

Observação:

Os eixos contemplam dentro das ações/demandas os eixos sugeridos pela EEAA no modelo.

Eixo: Mapeamento, observação dos espaços virtuais

Ações/Demandas

Reuniões com

equipe gestora
para
planejamento;

Objetivos
-Analisar as demandas
voltadas a organização
do trabalho
pedagógico e propor
ações;
-Observar a dinâmica
de trabalho que os
professores estão
adotando no ensino
remoto;
-Verificar como está se
dando as diversas
relações em meio à
pandemia.

Procedimentos
Participar de ações
voltadas ao coletivo
que envolvam
questões pedagógicas
de forma conjunta
com a supervisão
pedagógica;

Participação nas
reuniões por área
(Anos finais e anos
iniciais);
Participação nas
reuniões coletivas.

Cronograma

03/03 a 22/12
Durante o ano letivo
referente ao ensino
remoto.

Profissionais
Envolvidos

Direção, coordenação,
supervisão,
professores anos
iniciais e finais e
equipe de apoio SOE
e SEAA

Avaliação

Participação e
envolvimento nas

atividades.
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Observação dos

diversos
ambientes
escolares

-Observar a
participação dos
estudantes em
diferentes espaços e
as metodologias
utilizadas pelo
professor.

-Observação em
espaços externos da
UE;
-Observação no
contexto de sala de
aula com permissão
do professor;
-Tomar parte e
interagir nos grupos
para comunicação via
WhatsApp anos finais,
iniciais e grupo social
da escola.

1º semestre ou
quando for solicitado

pelo professor

Estudantes,
professores, SEAA.

Através da
observação e

interação com
envolvidos no

processo.

Levantamento do

perfil das turmas

-Observar a dinâmica
de trabalho que os
professores estão
adotando no ensino
remoto;
- Analisar as diversas
metodologias
utilizadas para
promover as
aprendizagens do
estudante e orientar
acerca de novas
práticas;
- Conhecer o perfil da
turma e principais
dificuldades

-Reuniões individuais
com cada professor;

- Participação nas
reuniões coletivas.

1ºbimestre Pedagogo,
coordenação e

Supervisão
pedagógica

Através da
observação e
avaliação do

professor por meio
de formulário

Reunião de
autoavaliação com

supervisão.

56



enfrentadas pelo
professor;
- Verificar e orientar a
respeito das práticas
avaliativas e
diagnósticas
adotadas.

Eixo: Ações de Acolhimento e conjuntas com o SOE

Ações/Deman
das

Criação de espaços
dentro UE e
ambientes virtuais de
acolhimento aos
estudantes

Objetivos
-Motivar a
participação dos
estudantes de forma a
estabelecer
comunicação direta
com equipe de apoio
da escola e ações de
acolhimento;
- Discutir temas afins
à aprendizagem e
outros relacionados a
temáticas sociais e
emocionais
importantes.

Procedimentos
-Reunião com
estudantes passando
nas salas ou
reunindo em espaços
externos para debater
temas afins como:
Rotina e Hábitos de
Estudos,  Dificuldades
nos processos de
aprendizagem e
outros de interesse do
grupo.

Cronograma
Semana de
acolhimento 14/02 à
18/02/2022
Sugestão de Temas:
– Hábitos de Estudo
(Primeira semana);
- 07 a 11/03 Trabalho
relacionado a semana
distrital para pessoa
com deficiência
(sugestão em
trabalhar sobre
diversidade);
- 02 a 06/05 Semana
de Educação para
vida;

Profissionais
Envolvidos

Equipe gestora, SOE e
SEAA.

Avaliação

Participação dos
estudantes nas

atividades propostas.
E através de

apresentação,
exposição de trabalho

dos estudantes.
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(sugestão de
atividades para toda
comunidade escolar);
- Setembro ações
voltadas para
setembro amarelo;
- 19 a 23/09 – Dia
nacional de luta pela
pessoa com
Deficiência;
- 20/11 – Dia nacional
da consciência negra.

Uma reunião por
bimestre com data a
definir para verificar
calendário do SOE.

Acolhimento ao

corpo docente.

Verificar a situação
emocional dos
professores frente à
pandemia;
Analisar expectativa
dos profissionais
relacionadas a
pandemia do
Coronavírus;
Motivar a equipe
docente a ações que

-Iniciar reuniões com
mensagens de apoio e
suporte emocional;
-Realizar momentos
de conversa sobre
como estão
enfrentando a
situação de pandemia;

1ºbimestre. Equipe gestora, SOE,
SEAA, Professores
anos iniciais e anos
finais.

Participação dos
grupos nas atividades
propostas e interesse
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envolvam o
autocuidado;

Espaço de escuta

de professores

-Fortalecimento do
vínculo profissional
junto à equipe de
docentes;
-Acolher demandas
voltadas aos
atendimentos de
estudantes com
dificuldades
emocionais e de
aprendizagem;
-Discutir metodologias
para trabalhar de
forma conjunta temas
voltados ao interesse
ou a necessidade das
turmas.

Rodas de conversas
com professores anos
iniciais e finais;
Contato individual via
meet ou WhatsApp
para discutir
demandas.

Uma reunião por
bimestre. Ou à
medida que se fizer
necessário a realidade
do grupo.
1ª Reunião –
Fevereiro
Apresentação das
Equipes e da proposta
de trabalho.

Professoras anos
iniciais e finais, equipe
de apoio.

Interesse, participação
e envolvimento das

professoras no debate

Projeto de

transição anos
finais e anos
iniciais

-Conscientizar os
estudantes sobre a
mudanças na
transição do 5º para o
6ºano e 9º para o
1ºano do ensino
médio;

-Reunião com 5º e 9º
para conversar sobre
novas perspectivas  de
aprendizagem, o que
esperar do 6º ano e
ensino médio em
2023, preparativos
para formatura;

1º bimestre (Março) Estudantes do 5ºano
Estudantes do 9ºano
Equipe de Apoio
Professores anos finais
Suporte Supervisão
pedagógica

Através de enquete
google Drive sobre

expectativas e
participação na roda

de conversa.
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-Preparar os
estudantes para
mudanças
metodológicas
relacionadas ao
processo de ensino;
-Relacionar a
diferenciação de
rotinas de estudo na
transição destes anos;
-Motivar os
estudantes no
processo de transição.

Escolher alguns
estudantes do 6ºano
para realizar uma roda
de conversa com
estudantes do 5ºano
para relatar sua
experiência de
transição e sobre
mudanças de postura;
-Escolher alguns
estudantes do Ensino
Médio para realizar
uma roda de conversa
com estudantes do
5ºano para relatar sua
experiência de
transição e sobre
mudanças de postura;

-Preparar um aulão
virtual para o 5ºano
com o auxílio dos
professores que
atuam nos anos finais;
-
-Elaborar uma
enquete
“Expectativas”
Promover roda de
conversa para os

Outubro, 3ºbimestre

Novembro,
4ºbimestre.

Dezembro,

(4ºbimestre)
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estudantes, com
resultados da
enquete,
compartilhando suas
expectativas em
relação à transição de
séries.

Eixo: Assessoria ao trabalho coletivo e ações conjuntas de formações

Ações/Demandas/
Projetos

Participação nas

reuniões por área e
coletivas;

Estudos nos

momentos de
coletiva

Objetivos
-Acompanhar a
organização do
trabalho pedagógico
realizado pelos
professores voltados
à aprendizagem dos
estudantes;
-Colaborar de forma
positiva e reflexiva
sobre metodologias
de ensino e as bases
teóricas que mediam
o trabalho e o
currículo;
-Participar e opinar
sobre ações que

Procedimentos
De forma interativa
estar presente nas
reuniões e participar
de ações que
envolvam o corpo
docente.
A partir das reuniões
setorizadas e com a
equipe gestora
levantar demandas
com o grupo sobre
interesse de estudo,
ou observar a
necessidade do tema
a ser trabalhado de
acordo com as

Cronograma
Durante todo o ano
letivo;
Durantes as
quartas-feiras.
Previsão de coletivas
com Equipes uma vez
a cada bimestre.

1ºbimestre –
Apresentação da
Equipe de Apoio

2ºbimestre –
Momentos de
formação sobre
estudantes com NEE

Público-alvo
Professores, gestão e
supervisão
pedagógica.

Avaliaçã

o
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envolvam ações
pedagógicas voltadas
ao resgate das
aprendizagens.
-Contribuir, em
parceria com os
demais profissionais,
para promoção da
análise crítica acerca
da identidade
profissional dos
atores da instituição
de modo à
ressignificar sua
práxis.

dificuldades
apresentadas.

3ºbimestre –

Definir demanda

4°bimestre –

Definir demanda

Participação

efetiva nos
conselhos de

classe

-Analisar acerca dos
estudantes que foram
encaminhados,
observando suas
dificuldades e
potencialidades em
vários contextos,
como também,
levantar novas
demandas
relacionadas às
dificuldades de
aprendizagens dos
estudantes;

Realizar organização
prévia para conselho
com todas as
informações sobre os
estudantes em
acompanhamento;
Realizar registros das
turmas de forma
geral, como também,
estratégias utilizadas
pelos professores para
com as dificuldades da
turma e estudantes

Datas a definir
1º bimestre
2º bimestre
3º bimestre
4º bimestre

Professores, equipe
gestora

Através da
participação e
interesse dos
participantes,
verificando se os
professores estão
modificando suas
estratégias a partir
das sugestões
apresentadas pelo
grupo e equipe.
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-Contribuir para
reflexão de
metodologias
diversificadas em
relação às demandas
levantadas, como
também, refletir
sobre a importância
de outros aspectos
que interferem no
processo de ensino
aprendizagem.

com dificuldades
mencionados;
Propor alternativas
que possam auxiliar o
trabalho do professor,
principalmente em
relação aos
estudantes que são
citados e em relação à
turma de forma geral.

Comunicação

através de
espaços virtuais
institucionalizados
.

-Promover processos
de comunicação,
formação e
informação via Portal
do Servidor.

Em parceria com
equipe gestora abrir
um tópico neste
espaço destinado ao
SEAA.

Durante todo ano
letivo

Professores, Equipe
Gestora.

Participação e
interação do grupo
de professores
nesse espaço.
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Eixo: Acompanhamento do processo de Ensino-Aprendizagem

Ações/Demandas

Levantar demanda

de estudantes já
encaminhados e
analisar situação
documental;

Objetivos

-Realizar ações
diretas e indiretas
com os estudantes e
professores como
reunião setorizada
para discutir sobre a
situação do
estudante;

-Refletir acerca da
relação entre os
métodos de ensino
aprendizagem e
como é a organização
curricular para
utilização destes
métodos,
considerando
aspectos particulares
da comunidade
escolar (escola do
campo);

Procedimentos

Encontros por área
ou individualizados
com professores(as)
para informar e
conversar a respeito
dos estudantes que
estavam em
acompanhamento e
sobre aqueles que o
professor possa estar
observando
dificuldades;
Através do google
drive, com acesso
através do portal
servidor abrir uma
pasta para anexar os
documentos já
existentes sobre os
estudantes e os
registros realizados
coletivamente ou
individualmente.

Cronograma

Primeiro bimestre,
podendo ser
prorrogado durante
o segundo semestre
de acordo com a
necessidade.

Público-alvo

Professores

Avaliação

A avaliação será
através da
participação dos
estudantes e de
forma indireta com
os professores
através de conversas
e momentos de troca
de informações
como nos conselhos
de classe.
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-Buscar estratégias
de intervenção que
melhor possam
contribuir na
aprendizagem dos
estudantes e no
trabalho dos
professores

- Orientar o corpo
docente acerca das
atribuições e do
trabalho realizado
pela equipe de apoio.

Convocar

responsáveis
pelos estudantes
já encaminhados
e dar
continuidade aos
encaminhamentos
;

Identificar quais são
as dificuldades que
os responsáveis estão
enfrentando neste
momento de
pandemia em relação
às dificuldades dos
estudantes;
Verificar se alguns
deram
encaminhamentos
solicitados pela
equipe
anteriormente;

Marcar uma reunião
com estes pais e
através de uma
conversa mencionar
todas as questões
relacionadas nos
objetivos;
Criar grupos de
WhatsApp com os
responsáveis de
estudantes
encaminhados e
prestar auxílio.

1ºbimestre
2ºbimestre

Responsáveis pelos
estudantes

Através da
participação e
interesse dos
envolvidos.
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Orientar os familiares
em algumas ações
que possam auxiliar
nas dificuldades
enfrentadas.

Atendimento

direto aos
estudantes no
PAIQUE (individual
ou em grupo)

Amenizar
dificuldades de
aprendizagem
enfrentadas durante
o ensino remoto;
Auxiliar o professor
regente nas
estratégias
pedagógicas;
Apresentar através
de recursos lúdicos
atividades que
envolvam variados
processos mentais.

-Acordar com o
professor melhor dia
para desenvolver
esses atendimentos
com estudantes;
Planejar com
professor em
consonância ao nível
de dificuldade
apresentada pelo
estudante;
Uma vez na semana
realizar o
atendimento durante
1hora;
Realizar registros dos
atendimentos e
anexar no google
drive;
Se necessário realizar
ações em sala de aula
em conjunto com
professor.

2º bimestre e 3º
bimestre.

Estudantes Através da
participação e
interação do
estudante;
Conversar com o
professor regente
para evidenciar
avanços do
estudante.
Testes específicos
relacionados à
aprendizagem como
a psicogênese da
escrita entre de
verificação de
aprendizagem.
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Participação no

planejamento de
ações
interventivas com
grupo de
estudantes para
resgate das
aprendizagens

Auxiliar equipe
pedagógica na
elaboração de
práticas e
metodologias que
visem o resgate das
aprendizagens em
déficit devido aos
danos causados pela
pandemia e ensino
remoto.

-Através de
planejamento com a
equipe pedagógica
semanalmente e
coordenação fazer
levantamento dos
estudantes em
defasagem e elaborar
planejamentos para
que os mesmos
possam ser atendidos
em suas
necessidades;
-Pesquisa de
materiais que
auxiliem no processo
de alfabetização e
projeto de leitura.

1ºbimestre e
2ºbimestre

Professores,
monitores, equipe
pedagógica.

Através de testes que
possam verificar se
as aprendizagens
foram alcançadas ao
fim do processo
interventivo.
Utilização de gráficos
comparativos.

Avaliação

psicopedagógica
dos estudantes
que possuem
laudo;

Participação no

procedimento de
estratégia de
matrícula;

- Participar de forma
articulada nos
diversos processos de
avaliação e
intervenção de
estudantes com
laudo médico;
- Refletir sobre ação
da EEAA no processo
de ensino
aprendizagem do

Elaboração de
relatório de caráter
pedagógico seguindo
parâmetros
apresentados na
orientação
pedagógica;
Atendimento
individualizado dos
estudantes que
possuem laudo

3º e 4º bimestres. Estudantes,
responsáveis,
professores
regentes, supervisão
pedagógica.

Através de
participação e
interesse dos
envolvidos.
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Confecção de

relatórios
psicopedagógicos;

Devolutiva das

intervenções
realizadas ao
longo do ano
letivo.

estudante e buscar
novas metodologias e
estratégias de
atuação como estes
educandos;
- Colaborar para
organização das
turmas de acordo
com orientações da
estratégia de
matrícula;
- Apresentar
resultados obtidos
nos
encaminhamentos
realizados com
orientações e
apontamentos para
anos posteriores e
reavaliar atuação do
SEAA.

médico para
elaboração do
relatório, com no
mínimo 3
atendimentos;
Atendimento ao
país/responsáveis
individualmente para
assinatura do
relatório
psicopedagógico e
orientações quanto
às dificuldades e
enturmação para o
ano subsequente;
- Realizar reuniões
periódicas com
secretário escolar ou
manter comunicação
via google meet e
WhatsApp para
preenchimento dos
formulários de
estratégia de
matrícula;
-Realizar reuniões
individuais com os
professores antes do
último conselho e
apresentar devolutiva
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dos relatórios
psicopedagógicos
realizados e das
devolutivas, colher
assinaturas;
-Realizar reunião com
equipe
gestora/supervisão
pedagógica antes do
último conselho e
apresentar devolutiva
dos relatórios
psicopedagógicos
realizados e das
devolutivas, colher
assinaturas;
Anexar toda
documentação no
google drive da
escola.

Avaliação com

diversos
segmentos:
direção,
professores a
respeito da
atuação da EEAA.

-Analisar se a atuação
do SEAA tem
contribuído para
auxiliar os docentes e
a equipe pedagógica
nas ações voltadas
para o processo de
escolarização;

Marcar uma reunião
com equipe gestora e
discutir a respeito
dos objetivos
mencionados;
Elaborar um
questionário google
drive e fazer uma
avaliação do trabalho

4º bimestre Equipe gestora e
professores.

Através de
participação e
interesse dos
envolvidos.
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-Rever práticas que
não tem contribuído
para o processo de
aprendizagem e
pensar em novas
formas de atuação
frente as demandas
da comunidade
escolar;
-Reavaliar atuação e
procurar a melhoria
do trabalho.

com grupos de
docentes
apresentando
resultados
posteriormente.

Eixo: Assessoria ao trabalho voltado para Estudantes com Necessidades Especiais
e Transtornos Funcionais

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Público-alvo Avaliação

Reuniões de

planejamento e
avaliação com
professores e

-Repassar orientações
facilitadoras, para a
atuação do professor
com os ANEE - Alunos
com Necessidades

Se inteirar
inicialmente da
documentação que
irá subsidiar a
atuação no ensino

Durante todo ano
letivo remoto.

Professores que
possuem estudantes

com NEEs e
estudantes com TF,

monitores

Através da
participação,

interação nos espaços
de reunião e escuta.
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coordenadores
pedagógicos locais;

Articulação com os

demais serviços de
apoio;

Participação na

Semana de
Inclusão;

Formação de

professores, com
foco na valorização
da diversidade e na
sensibilização sobre
a escola enquanto
direito de todos e
todas.

Intermediar ações

de
acompanhamento
nas classes
especiais como:
assessoria ao
professor, auxílio na
organização de
conteúdos e
planejamentos
individuais, como

Educacionais
Especiais e
estudantes com
transtornos
funcionais, a fim de
articular os serviços
de apoio e facilitar o
processo de inclusão;

- Promover o acesso
aos estudantes do
currículo de forma
que este possibilite
seu aprendizado por
meio de adequações
que respeitem suas
limitações e
possibilidades;

-Analisar como se dá
o processo de ensino
aprendizagem destes
estudantes com foco
em suas
potencialidades e
avanços;

-Capacitar,
instrumentalizar
monitores para que
possam compreender

remoto para as
classes especiais e
outros segmentos do
ensino especial;
Realizar reuniões
bimestrais ou quando
houver necessidade
para acompanhar o
desenvolvimento das
atividades e
desempenho dos
estudantes;
Formação sobre
adequação curricular
para os professores
dos anos iniciais;
Acompanhar na
construção de
documentos que irão
subsidiar a prática do
professor como: PIBI,
RELATÓRIO MENSAL,
ADEQUAÇÃO
CURRICULAR entre
outros;
Participar de grupos
via WhatsApp com
professores das
classes especiais para

Primeiro bimestre.

voluntários sociais e
equipe pedagógica.
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também no
processo de
alfabetização;
Assessoria aos
professores que
possuem
estudantes com
NEEs inclusos,
pois, a escola não
dispõe de sala de
recursos e Sala de
Apoio à
Aprendizagem para
anos Finais.
Promover
formação aos
monitores
voluntários sociais

melhor acerca do
comprometimento
dos estudantes que
serão atendidos e
qual a melhor forma
de atendê-los.

acompanhamento do
trabalho;
Através do espaço no
portal dos servidores
acrescentar
informações
importantes
referentes à semana
da inclusão, como
sugestão de
atividades, leituras,
vídeos.
-Após a chegada de
todos os monitores
promover momento
de formação com
auxílio da equipe
pedagógica e
professores.

Reavaliação de

estudante com
Necessidades
Educacionais
Especiais e
Transtorno
Funcional que
possuem relatório
psicopedagógico a
mais de 5 anos.

Revalidar o processo
de avaliação
pedagógica anterior
com os
acompanhamentos
que se fazem
necessários para
atualização da
documentação na
escola e melhor

-Através de
observações em sala;
- Conversas com o
professor regente
acerca do
desenvolvimento do
estudante e análise
de atividades
desenvolvidas;

A partir do 1º
bimestre até o fim do
3º bimestre.

Professor regente
Estudante com NEE

ou TF
Responsáveis

Profissionais da área
de saúde

A avaliação se dará
por meio da
confecção de
relatório de
reavaliação.
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encaminhamentos na
rede.

- Atendimento
individualizado do
estudante, com no
mínimo três
atendimentos com a
utilização de vários
instrumentos de
avaliação;
- Solicitação de
relatório de outros
profissionais da área
da saúde se
necessário.

Utilização do

instrumental de

Estudo de Caso

para

acompanhament

o sistemático de

alunos com

transtornos

funcionais e

estudantes com

NEEs;

Organização de
dossiê e registros
dos estudantes

-Realizar Estudos de
Caso para melhor
atendimento e
encaminhamento de
estudantes
diagnosticados;

-Organizar
documentação dos
estudantes com NEEs
e TF para auxiliar nas
intervenções
necessárias e acesso
dos outros
segmentos escolares.

Agendar com a
equipe gestora
estudos de caso
anual para
estudantes das
classes especiais e
incluídos, como
também os
estudantes com
transtorno funcional;

-Através do google
drive abrir uma pasta
compartilhada com a
supervisão
pedagógica e

3º bimestre do
calendário remoto

Professores regentes
das classes especiais
e professores com
estudantes inclusos;
Professores anos
finais e iniciais que
atendem estudantes
com transtorno
funcional;
Equipe gestora, SOE
e Supervisão
pedagógica.

Através da
participação dos
envolvidos e da
construção dos
documentos
necessários para dar
continuidade aos
atendimentos e
encaminhamentos.
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encaminhados,
diagnosticados e
dos atendimentos
realizados pelo
EEAA, para que o
processo de
intervenção
tenha
organização e
êxito;

acrescentar toda
documentação de
estudantes atendidos
e já diagnosticados
com NEEs e TF.

Assessoria aos

responsáveis

pelos estudantes

com TF e NEEs.

- Auxiliar os familiares
no suporte ao ensino
remoto e verificar as
dificuldades
enfrentadas pelos
estudantes;

- Promover espaço de
escuta;

- Buscar estratégias
para auxiliar os
familiares na
diminuição das
dificuldades
apresentadas pelos
estudantes;

-Fazer contato com
os familiares,
responsáveis pelos
estudantes de forma
individual ou em
grupo;
Organizar um grupo
de apoio via
WhatsApp aos pais
que possuem filhos
com TF, mas
anteriormente
realizar reunião com
este grupo de pais
separadamente:

Reunião Anos
Iniciais
Reunião anos
finais;

1º bimestre Soe e responsáveis
pelos estudantes.

Através da
participação dos
envolvidos e avanços
demonstrados pelos
estudantes a partir
das estratégias
sugeridas para o
auxílio.
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Realizar reunião em
conjunto com a
gestão e professoras
com classes
especiais,
bimestralmente.

Promoção de

encaminhamento

de alunos ao

Atendimento de

Altas Habilidades,

conforme

identificação dos

professores;

-Garantir acesso aos

serviços oferecidos

pela SEDF para alunos

com necessidades

especiais;

Por meio do contato
com professor fazer
registro na ficha de
encaminhamento
altas habilidades e
enviar para equipe
responsável;

Durante todo ano
letivo.

Professor regente e
equipe de Altas
Habilidades de
Ceilândia

Participação e
iniciativa do
professor.

Realizar grupos

com alunos

diagnosticados

com transtornos

funcionais anos

finais em

decorrência da

ausência de Sala

de Apoio à

-Auxiliar os

estudantes de forma

direta em

dificuldades

específicas

relacionadas a seu

transtorno;

-Apontar dicas que

auxiliem na

Através do google
meet ou WhatsApp
realizar inicialmente
atendimentos
individualizados para
acolher as demandas
específicas;
Montar grupos de
atendimentos
semanais ou
quinzenais de acordo
com a necessidade

A partir do 3º
bimestre.

Estudantes com
transtorno funcional
anos finais.

Participação e
envolvimentos dos
estudantes e através
do feedback dos
professores.
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Aprendizagem

(SAA)

consolidação das

aprendizagens.

específica dos
estudantes.

Eixo: Articulação EEAA e SAA (Anos Iniciais)

Ações/Demandas

Reuniões

bimestrais para
trocas de
informações
sobre estudantes
atendidos pelo
SAA

Objetivos

- Criar de forma
conjunta práticas que
propiciem melhor
aprendizado aos
estudantes;
- Informar aos
professores regentes
sobre
acompanhamento dos
estudantes e
procedimentos
utilizados nos
atendimentos;
- Repassar
informações desse
atendimento ao corpo
docente da escola;
- Analisar documentos
elaborados pelo
atendimento que

Procedimentos

Reunião via google
meet ou
presencialmente ao
fim de cada bimestre.

Cronograma

Bimestralmente

Público-alvo

Pedagoga (SEAA e
SAA)

Avaliação

Através de
observações dos
estudantes, processo
de ensino –
aprendizagem destes
estudantes na escola.
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norteiam a prática do
professor regente
para com estes
estudantes.

Eixo: Ações externas

Ações/Demandas

Reuniões com

coordenação do
SEAA

Reuniões com

escolas por setor

Momentos de

formação

Objetivos

- Analisar diversas
experiências acerca da
atuação como
pedagogo no serviço;
- Identificar ações
exitosas que possam
se multiplicar no
âmbito das equipes;
- Promover momentos
de estudo que
proporcionem
aprimorar a prática
pedagógica para
atuação nas escolas;
- Conhecer e analisar
documentos que

Procedimentos

- Reuniões através da
plataforma google
meet ou rp
- Oficinas;
- Semanas de
formação;
Encontros setorizados;

Cronograma

Reuniões
semanalmente às
sextas-feiras;
As outras demandas
com datas a definir.

Público-alvo

Coordenação EEAA
Unieb
Pedagogos
Psicólogos

Avaliação

Autoavaliação e
formulários
específicos durante os
encontros.
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norteiam nossa
atuação.

Cursos de

formação
continuada

Proporcionar
aprendizagens que
contribuam para o
aprimoramento das
práticas educacionais.

Através da plataforma
google meet
oferecidos pela SEE

Uma vez na semana
em um horário de
contraturno a definir.

Pedagogo e
professores da SEE

Através de sua
aplicabilidade

Proposta de cronograma semanal:
Houve alteração na coordenação individual de segunda-feira à tarde em decorrência do curso da EAPE.

TURNO Segunda – Feira Terça – Feira Quarta – Feira Quinta – Feira Sexta – Feira

M
A
T
U
T
I
N
O

Coordenação individual

Confecção e pesquisa de
materiais para

intervenções e leitura de
documentos.

Reunião com pais,
outros atendimentos

voltados aos
estudantes e aos

professores
relacionados ao

PAIQUE.

Participação em
coletivas Assessoria ao
trabalho coletivo)

✔ Promoção de

Estudos e reuniões;

✔ Contribuição no

planejamento.

Estudos de caso.

● Atendimento
individual ou em
grupo de estudantes.

Avaliações;
Reavaliações.

Reunião coordenação
SEAA com UNIEB

Reuniões de
planejamento das

ações de forma
coletiva
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8:30 às
12:30

V

E

S

P

E

R

T

I

N

O

13:30 às
17:30

✔ Reunião com a

direção para planejamento
e organização do trabalho
pedagógico.

✔ Planejamento

semanal;

✔ Atendimento de

pais;

✔ Observação em

salas;

✔ Mapeamento

Institucional.

✔ Confecção de
formulários.

✔ Reunião com

pais, outros
atendimentos voltados
aos estudantes e aos
professores
relacionados ao
PAIQUE.

Participação em

coletivas(Assessoria ao

trabalho coletivo)

✔ Promoção de

Estudos e reuniões;

✔ Contribuição no

planejamento.

Estudos de caso.

● Atendimento
individual ou em
grupo de estudantes.

Avaliações;

Reavaliações.

Coordenação
individual

Confecção e pesquisa
de materiais para
intervenções e leitura
de documentos.

79



PLANO DE AÇÃO: ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Plano de Ação 2022
SOE – CEF BOA ESPERANÇA

CRE: Ceilândia
Unidade Escolar: CEF Boa Esperança                                                                                                 Telefone: 35062079
E-mail: sandra.palmeira@edu.se.df.gov.br

Celular: 992814417
Turno(s) de atendimento: diurno
Orientadora Educacional: Sandra Walkiria Cesar Palmeira Matrícula SEEDF: 212861-6

A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida.

John Dewey
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DIRETRIZES OPERACIONAIS SOE
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Compreender a realidade educacional da Instituição, participar das definições dos aspectos relevantes, com vistas a um melhor
planejamento de trabalho; analisar a efetividade das propostas de trabalho por meio da auto avaliação coletiva e individual. Garantir que
a UE no exercício de suas atribuições, desenvolva ações com foco na prevenção, detecção e encaminhamento das violações de
direitos das crianças e adolescentes (violência psicológica, física e ou sexual, negligência, constrangimento, exploração do trabalho
infanto-juvenil, uso indevido de drogas, discriminação racial, orientação sexual e identidade de gênero entre outras), por meio da
inserção dessas temáticas no projeto político pedagógico e no cotidiano escolar, identificando, notificando e encaminhando os casos aos
órgãos competentes, assim como, projetos que estimulem a auto estima, a qualidade de vida e as relações interpessoais. Atua na
contribuição para o processo educativo a partir de uma prática articulada com toda a comunidade escolar, repensando coletivamente o
fazer pedagógico, participando da análise da realidade, apoiando diálogos, promovendo a tomada de decisão individual e coletiva e
executando ações com foco em objetivos compartilhados no PPP da Instituição escolar, mantendo uma rede social e interinstitucional
que colabore com o desenvolvimento integral do estudante.

Dimensões de
atuação

Meta
Ações Cronograma Avaliação
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Assessoria ao

Trabalho Coletivo

Organizar por meio de
amplo debate com os
profissionais da educação,
o trabalho
didático/pedagógico que
contemplem a formação
integral, buscando
melhorar a qualidade da
convivência e das relações
pessoais e interpessoais.

Sugerir temas de formação
continuada.

Assessorar o andamento
das estratégias escolares
a fim de sugerir
atividades preventivas e
temas que favoreçam o
desempenho escolar.
Promover discussões,
trocas de experiências,
palestras

Durante todo o ano Escuta ao corpo docente.
Debates sobre a práxis
pedagógica nas
coordenações coletivas.
Avaliação Processual,
podendo ser utilizada a
metodologia da
alternância,
tempo/formação e de
acordo com a demanda e
necessidade inserida nas
atividades escolares,
assim como, os projetos
em andamento,
produzindo novos
conhecimentos a partir da
reflexão e intervenção na
realidade.
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Âmbito de ações
junto a redes sociais
e parcerias

Promover, estimular e
formar parcerias que
contribuam para formação
inicial e continuada de
professores e alunos.
Conhecimento de novas
tecnologias educacionais e
práticas pedagógicas
inovadoras no que
concerne ao processo de
ensino, de aprendizagem e
de avaliação, estimulando
a articulação.

Estimular a participação
em programas de
aperfeiçoamento
profissional;
Divulgar cursos
oferecidos pela SEDF e
outras instituições;
Trazer para a escola
grupos diversos que
favoreçam a
integralidade das
questões sociais.

Durante todo o ano Melhora nos indicadores
de qualidade na
educação da UE.
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Âmbito de formação
Garantir meios e
instrumentos de
multiplicação dos bons
projetos desenvolvidos
pelos profissionais de
educação da rede pública
de ensino, valorizando
esses profissionais e
fortalecendo a qualidade
da educação.

Participar das reuniões
do SOE junto a
coordenação
intermediária para
aperfeiçoamento do
trabalho e ganho de
experiências com os
demais profissionais da
mesma área de atuação;

Semanalmente Registro escrito de
ganhos de aprendizado
durante a troca de
experiências.
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Âmbito de formação

Escolar

Ajudar na reflexão da
transição entre as
etapas da educação
básica e as fases do
ensino fundamental e
que gerem debates e
avaliações entre os
profissionais da
educação sobre a
organização escolar
em ciclos e a
organização do
trabalho pedagógico,
buscando melhorar a
qualidade da
educação.
Melhorar a qualidade
do processo de ensino
e aprendizagem;
para o sucesso
educacional dos
educandos

Criar mecanismos para o
acompanhamento
individualizado dos alunos,
atentando para as
especificidades do
estudante de forma a
garantir a qualidade do
atendimento.

Garantir o atendimento aos
estudantes junto ao SOE e
ao EEAA.

Auxiliar nas atividades de
conscientização social
previstas no calendário
anual da rede pública de
ensino do Distrito Federal;
Propiciar aos profissionais
da escola um melhor
entendimento acerca das
políticas públicas
norteadoras do trabalho
escolar;

Assessorar o professor
no planejamento das
atividades direcionadas
aos alunos atendidos
pelo SOE.
Observações em sala de
aula e em demais
espaços e contextos
educativos;
Análise do histórico
escolar do aluno.
Entrevistas com o
professor;
Entrevistas com a
família, com vistas à
intervenção e
orientações;
Atividades individuais e
grupais com alunos,
utilizando instrumentos
formais e lúdicos;
Formulação dos
encaminhamentos
necessários.
Fazer encaminhamento
para outras instâncias e

Durante todo o ano e
nas Datas Temáticas
previstas no
calendário da rede
pública de ensino do
Distrito Federal

Análise da evolução dos
discentes verificada por
meio da avaliação dos
professores na
perspectiva formativa e
avaliação pedagógica
pela Equipe.
- Devolutivas
- Relatórios
Observação das taxas de
evasão escolar.
Avaliação direcionada às
questões envolvidas e
coleta de sugestões.
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colaboração com as
famílias e com órgãos
públicos de assistência
social, saúde e
proteção à infância, à
adolescência e à
juventude.
Reduzir atitudes
discriminatórias,
preconceituosas e
violentas com vistas a
favorecer a inclusão.

Acompanhar junto os
casos em situação de
vulnerabilidade social;

Apoiar ações de
enfrentamento à
discriminação, ao
preconceito e à violência,
visando ao
estabelecimento de
condições adequadas

acompanhar as
devolutivas.
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Âmbito de Educação
do campo

Garantir o direito de uma
educação do campo e no
campo de qualidade,
assegurando que as
pessoas sejam educadas
no lugar onde vivem e
sendo participantes do
processo de construção da
sua própria História,
cultura e necessidades
(conforme artigo vigente
para as diretrizes do
Campo)

Participação efetiva na
Construção permanente
do inventário com o
objetivo de identificar
fontes educativas do
meio, elaborados por
meio de pesquisa,
produzindo
conhecimento de caráter
etnográfico sobre seu
entorno, sua realidade
atual, apropriando-se,
portanto, de sua
materialidade da vida e
da prática social.

Durante todo o ano e
ênfase no “Dia de
campo”

Formação continuada
com toda a Equipe
escolar
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Ações Pedagógicas

Eixo de Ação

Atuação

Propostas Organização do Trabalho

Estratégia de trabalho em
grupo

Reuniões e coletivas com a equipe escolar – apresentação das

propostas e atividades motivacionais e inclusivas tanto presenciais

quanto na plataforma..

Toda Equipe escolar

Desenvolvimento de
competências
socioemocionais

Vídeos motivacionais, materiais selecionados com temáticas

diversas (setembro amarelo, outubro rosa, Lei Maria da Penha,

novembro azul), autoestima, cultura de paz, meio ambiente,

ecologia humana, prevenção ao uso de drogas, bullying, orientação

vocacional, projetos e ciclos de palestras.

Ação junto aos estudantes,

professores e famílias
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Desenvolvimento intelectual e
educacional

Sala do SOE e SEAA

- Programa de Hábitos de estudos

- Atividades motivacionais

- Jogos de inteligências

- Jogos de desenvolvimento intelectual

- Textos e vídeos temáticos e reflexivos

- Atendimento diário às demandas (conforme a procura e a

devolutiva)

Ação junto aos estudantes

Projeto Transição

5ª e 9ª anos

Palestra dinamizada

Troca de informações com os professores durante o ano para ações

interventivas com culminância no quarto bimestre

Ação junto aos estudantes
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Semanas e dias temáticos do
calendário escolar

- Vídeos, palestras, ações interativas e planejadas com a equipe

escolar

Ação junto aos estudantes,
professores e famílias.

Projeto de Vida - Comunicação não violenta

- Mediação de conflitos

- Orientação vocacional

- Inteligência emocional

- Desenvolvimento das habilidades e múltiplas inteligências

- Cuidados pessoais

- Auto estima e sexualidade

6º ao 9º anos

Acompanhamento Individual - Continuidade no acompanhamento sistematizados dos alunos
atendidos no SOE

- Verificação da situação educacional dos alunos atendidos e
encaminhados ao SOE

Ação Contínua
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Trabalho das Equipes SOE - SEAA

Ações conjuntas SOE - SEAA

Ações/Demandas

Criação de espaços

dentro dos

ambientes virtuais e

presenciais

Acolhimento aos

estudantes

Acolhimento às

famílias

Atendimento aos
professores

Objetivos

Motivar a participação

dos estudantes de

forma a estabelecer

comunicação direta com

equipe de apoio da

escola e ações de

acolhimento; -Criar

vínculo com estudantes

por meio do contato

virtual e presencial,

discutir temas afins à

aprendizagem e outros

Procedimentos

Auxílio da equipe

gestora.

Reunião com estudantes

e ciclo de palestras

Reunião com as famílias

atendidas conjuntamente

Debater temas afins

como: Rotina e Hábitos

de Estudos, dificuldades

Cronograma

Elaborado

conjuntamente

e conforme a

demanda

Profissionais
Envolvidos

Equipe

gestora, SOE

e SEAA.

Avaliação

Processual

Participação das

famílias, dos

estudantes, dos

professores , assim

como as devolutivas

e atividades

propostas pela

equipe de apoio.

92



relacionados a

temáticas sociais e

emocionais importantes

nos processos de

aprendizagem e outros.

Acolhimento ao
corpo docente

Sempre que solicitado

Verificar a situação

emocional e profissional

dos professores, em

uma intencionalidade

motivacional,

analisando as

perspectivas e

expectativas dos

profissionais

relacionadas ao ensino

e a convivência escolar,

valorizando a qualidade

de vida no trabalho.

Iniciar reuniões com
mensagens de apoio e
suporte emocional;
realizar momentos de
conversa sobre
demandas e situações
adversas.

Elaborar formulário com

perguntas específicas ao

autocuidado e a outras

temáticas educativas.

Equipe

gestora, SOE,

SEAA,

Professores

anos iniciais e

anos finais.

Participação dos

grupos nas

atividades

propostas de

interesse
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Motivar a equipe

docente a ações que

envolvam o

autocuidado;

Busca ativa aos
estudantes

Motivar os estudantes a

participarem e se

tornarem frequentes das

atividades propostas

educacionais.

Auxiliar os familiares e

estudantes em

dificuldades de acesso

e a não evasão escolar

Reuniões periódicas com

equipe gestora para

planejamento; Contato

com estudantes e

famílias. Mensagens

motivacionais para os

familiares e estudantes

que precisem de suporte.

Orientar sobre a

importância dos estudos

e realização de

atividades.

Sempre que

necessário

dentro do

cronograma

planejado em

coletivas.

Equipe

gestora,

coordenação,

SOE e SEAA.

Avaliar por meio de

devolutivas a

permanência e a

progressão do
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Espaço de escuta
aos professores e
servidores

Fortalecimento do

vínculo profissional

junto à equipe de

docentes

Acolher demandas

voltadas aos

atendimentos de

estudantes com

dificuldades emocionais

e de aprendizagem

Discutir metodologias

para trabalhar de forma

conjunta temas voltados

ao interesse ou a

necessidade das turmas

Rodas de conversas com

professores anos iniciais

e finais; Contato

individual via WhatsApp

para discutir demandas.

Espaços de

coletivas e

sempre que

necessário

Professores e

Equipe escolar

Interesse,

participação e

envolvimento do

corpo docente
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Outubro Rosa

Roda de conversa

com estudantes,

servidoras e toda

equipe escolar

Conscientizar sobre o
câncer de mama e
sobre a prevenção e
tratamentos adequados;

-Fortalecer a sororidade

e autoestima

incentivando o

autocuidado com seu

corpo e valorização da

mulher.

Vídeo de sensibilização,

Histórico,Slides

informativos , prevenção

e autoexame, autoestima

da mulher; -Disponibilizar

a informação dos locais

que tenham atendimento,

pelo SUS.

Final do mês

de outubro

Equipe de

apoio, corpo

discente e

docente

Produção de

material informativo

e avaliativo
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Projeto de
transição 5ª e 9ª
anos

Conscientizar os

estudantes sobre a

mudanças na transição

do 5º para o 6ºano e 9º

para o 1ºano do ensino

médio; -Preparar os

estudantes para

mudanças

metodológicas

relacionadas ao

processo de ensino;

-Relacionar a

diferenciação de rotinas

de estudo na transição

destes anos; -Motivar os

estudantes no processo

de transição.

Aulão, rodas de

conversa , auxílio dos

professores que atuam

nos anos finais; relatos

de experiência, mudança

de postura e maturidade.

Elaborar  enquetes

“Expectativas”

4º bimestre Estudantes

do 5ª e 9º

anos, Equipe

de Apoio

Professores

anos finais

Suporte

Supervisão

pedagógica

Através de

enquetes, Google

Drive, testes,

conferências e

metodologias

diversas.
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Avaliação do Trabalho Escolar

A auto avaliação traduz-se também numa oportunidade de definir as principais dificuldades, suas origens, consequências,
soluções, ações e procedimentos, foco na formação integral dos educadores e educandos visando a aprendizagem significativa e
efetiva para o andamento escolar e dos objetivos e metas a serem alcançados.

Sandra Walkiria Cesar Palmeira

Orientadora Pedagoga Educacional – 212861-6
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BIBLIOTECA ESCOLAR

Apesar da escola considerar esse espaço de suma importância para o desenvolvimento da

leitura e outras competências relacionadas a sua formação como pessoa, a escola não dispõe de

espaço físico para ofertar a biblioteca escolar à comunidade e aos estudantes.

PROFESSORES READAPTADOS

Trata-se dos servidores que por motivo de adoecimento possuem restrições definitivas ou

temporárias, atuando e contribuindo nas diversas áreas desta Unidade de Ensino conforme suas

possibilidades e potencialidades.

Trata-se dos servidores que por motivo de adoecimento possuem restrições definitivas ou

temporárias, para atendê-los da melhor forma possível, procuramos acolher, valorizar e incluir,

pautando-nos nas orientações da Gerência de Acompanhamento de Servidores em Situação

Funcional Específica – GSIFE, onde busca-se aliar as necessidades da escola com as

potencialidades e experiências de cada um, para que juntamente com os demais profissionais

cumpramos nossa missão.

Atualmente temos 4 servidores, dos quais: Fernanda (no momento supervisora) e Jorge são

readaptados; Gislene e Vera Damasceno estão com restrição temporária, a atuação destes

servidores perpassa o envolvimento em todo projeto de Sustentabilidade e subprojetos, apoio aos

professores, coordenadores, alunos e direção, sempre levando em consideração suas

especificidades e respeito aos seus limites.

Conforme portaria específica a escola possui 7 carências para professores readaptados

e definiu suas prioridades da seguinte forma:

Professores Readaptados

2 SALA DE LEITURA (1)

1 AUXILIAR DE HORTA

2 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

2 APOIO PEDAGÓGICO (2)
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OBJETIVO GERAL

Valorizar a experiência dos servidores, levando sempre em consideração as suas

potencialidades e a bagagem de conhecimentos adquiridos durante sua trajetória profissional,

inserindo-os em todas as atividades desenvolvidas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Respeitar a restrição determinada pelo Programa de Readaptação, bem como os seus

limites e peculiaridades;

● Acolher os servidores que retornaram ao trabalho após o afastamento ou que vieram de

outro local, de forma que se sintam valorizados e respeitados;

● Estabelecer entre direção e servidor quais as ações que atendam as necessidades de

ambas as partes, de forma que se alcance nossa missão;

● Favorecer a inclusão destes servidores em todas as atividades desenvolvidas,

oferecendo instrumentos de autoconhecimento e valorização de suas potencialidades e

experiência pessoal e profissional, fazendo com que sintam-se como parte integrante e

ativa no desenvolvimento do fazer pedagógico.
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PROJETOS INTEGRADOS

Os Projetos de Leitura, de Sustentabilidade e o Projeto Pró Sucesso foram concebidos como
meio de desenvolver o currículo, seus eixos transversais e as competências pretendidas pela escola
em seus objetivos específicos, no formato pretendido após o retorno presencial.

Paulatinamente, após o retorno presencial, a escola vem consolidando e sistematizando os
projetos, assim como completando o seu registro no PPP. São eles:

● Programa Pró Sucesso
● Projeto de Leitura: Calango das Letras (Anos Finais)
● Projeto de Leitura: Calanguinho quer contar

CEF BE SUSTENTABILIDADE

Objetivando a educação para a sustentabilidade tanto no aspecto pedagógico quanto no

administrativo, o projeto se desenvolve em 4 vertentes:

ESCOLA AUTOSSUSTENTÁVEL

Projeto de gestão, visa a formação de parcerias para a implementação de recursos de
auto sustentabilidade para escola, em relação ao esgoto, uso das águas e energia
elétrica.

GESTÃO DE RESÍDUOS

Projeto de gestão administrativa e pedagógica.

AMIGOS DAS MINAS

Ação pedagógica da escola para mapeamento, valorização e conservação das
nascentes próximas

PLANTA QUE TE QUERO BEM!!

Ações de plantio agroecológicos da escola em seus diferentes espaços.

Os demais Projetos constam do anexo deste PPP.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

O presente Projeto Político Pedagógico constitui-se na diretriz do trabalho pedagógico
e administrativo da escola. Seu acompanhamento e avaliação devem ser contínuos e
tendentes a redirecionar ações, no sentido do atingimento dos objetivos traçados.

Os objetivos e metas estabelecidos, bem como as ações planejadas, deverão ser
acompanhados rotineiramente nas Reuniões Setoriais (diretivas, administrativas,
coordenações coletivas, segurança, serviços auxiliares), registradas em caderno de
reuniões. E pontualmente nas reuniões do Conselho Escolar (mensais) e da Assembléia
Geral Escolar (semestral), nas Avaliações Institucionais (anuais), registrados em ata.

Os projetos integradores, constantes deste PPP, as Ações e Eventos realizados pela
escola serão analisados na Avaliação Institucional, mediante apresentação pelos
responsáveis de relatório de produção, onde conste, ao menos: histórico, efetividade no
atingimento de objetivos e metas propostos, imagens e/ou vídeos, questionário estatístico
realizado junto aos alunos, avaliação e proposições dos responsáveis pelo projeto. Após a
apresentação do relatório o coletivo definirá sobre a continuidade, modificações e
aprimoramentos. Tanto o relatório, quanto o parecer coletivo serão arquivados junto à pasta
do projeto.
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ANEXOS

PROGRAMA PRÓ SUCESSO

Introdução

O sucesso escolar, acadêmico e pessoal é desejo de todos e tem suma importância na

formação profissional, social e cultural de indivíduos perante a sociedade. É também uma

preocupação para os educadores, pais e gestores. Quais fatores influenciam para que não haja êxito

e quais contextos devem ser utilizados de forma metodológica para que alcance metas e objetivos

estabelecidos na formação plena dos agentes da sociedade? Podemos pensar em recursos e

investigações plausíveis com ações metodológicas de forma a ocasionar momentos de formação, a

propósito de compreender este ser integral e que consiga responder essas questões onde se coloca

em pauta a formação pessoal em todas as áreas de atuação, quer no campo científico, profissional e

pessoal.

Justificativa

Compreender e elaborar recursos que influenciam no sucesso escolar e acadêmico, cujas

metas são alcançadas através das vivências escolares e seus recursos, mostrando que vários fatores

estão na base do sucesso escolar e pessoal. Dentre tantos fatores, o econômico, a saúde, o papel

dos pais, o ambiente escolar, o próprio aluno e suas motivações (sua emoção, o auto-eficácia, o

otimismo, o auto-estima, os sentimentos, o pensamento e a imaginação), incluindo as técnicas e

métodos de ensino, de estudo utilizados pelos autores do processo de ensino e aprendizagem

(professor e aluno) influenciam no sucesso escolar e pessoal. São fatores internos e externos onde

todos os agentes são capazes de contribuir e de qualificar habilidades que se desenvolvem em

competências.

O sucesso escolar é associado a vários fatores como capacidade intelectual, predisposições

física, mental, motivação, organização individual e do ambiente do estudo. Fatores externos, os

métodos de ensino e aprendizagem utilizados pelos professores, o currículo e sua

interdisciplinaridade, os links de associação e sistematização do aprendizado, as técnicas de estudos

utilizados por estudantes. A qualidade dos professores, gestores escolares e as condições didáticas,
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adjacentes ao tipo de gestão e administração institucional, pois é importante a assimilação,

adaptação, compreensão e amplitude dos conhecimentos. Ao passo que as instituições

eficientemente geridas por pessoas carismáticas, amáveis, inovadoras e criativas, geram sucesso

escolar e acadêmico. O carisma, saber progressista, levam ao desempenho melhorando as

atividades a nível de investigação científica, preparação e formação qualificada, sustentabilidade e

estabilidade, incluindo a proteção sócio integral e motivação de todos agentes educativos.

Expectativa

Que o estudante possa atuar de forma reflexiva a seu projeto de vida tendo em foco - os

estudos , a leitura, a aprendizagem - como metas de alcançar êxito nas diferentes atividades sociais

incluindo a perspectiva do mercado de trabalho e formação acadêmica.

Objetivo geral

Possibilitar aos estudantes momentos em que as temáticas do projeto possam ser discutidas

e trabalhadas, a fim de motivar aos estudos e a busca da integralidade humana, baseada na

sustentabilidade e no conhecimento pessoal.

Objetivo específicos

● Vivenciar experiências prazerosas de aprendizagem, ressignificando as atividades escolares

● Interagir solidariamente com seus pares e demais membros da comunidade escolar

● Perceber o espaço escolar como ambiente de trabalho cooperativo e de equipe,

responsabilizando-se pela organização da vida coletiva e pela construção de novos

conhecimentos

● Sentir-se apoiado e estimulado a refletir, questionar, pesquisar, tomar iniciativa, enfim, ser o

sujeito ativo no processo educativo

Etapas

Características principais- levantamento diagnóstico

Contextualização – Ecologia humana e ambiental

Caráter atemporal – processual e contínuo

Avaliação processual – reavaliação

Atendimento às necessidades dos estudantes – Temáticas afins
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Flexibilidade de estratégias – metodologias diferenciadas

Participação coletiva – agentes educativos diversos

Ludicidade nas ações educativas – motivacionais

SOE

· Representatividade – estudantes protagonistas

· Acompanhamento motivacional e vocacional

· Projeto de valorização a vida

· Projeto de valorização da mulher

· CEF E anti racismo e discriminações

· Valorização do Campo

· Projeto de transição

· Capacitação de estudantes

· Orientação motivacional a talentos

CRONOGRAMA
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AÇÃO TEMÁTICA DESENVOLVIMENTO AGENTES
ENVOLVIDOS

PROGRAMA PRÓ SUCESSO

Anos Iniciais

Introdução

A formação integral perpassa pela ecologia humana, ambiental e patrimonial, sendo assim,

a importância de vincular esses eixos na formação cidadã. A escola tem papel fundamental

onde possui os agentes necessários e a formação que irá estabelecer parâmetros de

aprendizagens para esse ser em formação que é o aluno. A produção cultural humana

constitui um processo em curso e em constante e permanente transformação, cuja

diversidade e riqueza ultrapassam sempre os modelos de qualquer modelo técnico

previamente estabelecido. Assim, o patrimônio compreende a memória social de elementos

significativos da tradição e cultura de um povo, onde dessa forma, torna-se a identidade

cultural de um local, afirmando características primordiais de determinados espaços. Hoje,

patrimônio também é sinônimo de proteção, zelo e cuidado. O conceito de Patrimônio

Cultural possui caráter amplo, manifestando-se através de elementos materiais e imateriais,

onde tal abrangência se reflete, consequentemente, na compreensão do conceito de

Educação Patrimonial. Assim a aprendizagem é a relação a nível informativo para

preservação e manutenção de todo patrimônio.

Justificativa
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Patrimônio é palavra oriunda do latim o que historicamente está ligada à herança, sendo esta

a primeira associação à palavra, e que hoje, possui mais significados, compreendido como

tudo que depende a que ou a quem se trata ou se refere.

As noções de reconhecer-se, respeitar e, principalmente, preocupar-se em preservar um

patrimônio cultural, humano e ambiental, encontram-se intrinsecamente ligadas aos

sentimentos de pertencimento e reconhecimento e é este o principal fato que caracteriza as

discussões atuais acerca da noção de patrimônio

Constitui Patrimônio Cultural Brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória

dos grupos formadores da sociedade brasileiras, nos quais se incluem as formas de

expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas artísticas e tecnológicas;

as obras, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às

manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,

paisagístico, artístico e ambiental.

Nessa perspectiva a Educação Patrimonial pode ser compreendida como um processo

permanente e sistemático de trabalho educacional, centrado no patrimônio cultural como

fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo, o contato direto com

as evidências e manifestações da cultura proporciona um trabalho que leva os indivíduos a

um processo ativo de apropriação e valorização de sua herança cultural

A origem da expressão Educação Patrimonial é inglesa e envolve um trabalho de

alfabetização cultural, que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia,

levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que

está inserido e toda ambientalização em sua volta.

Colocando a Educação Patrimonial na perspectiva do trabalho nas escolas, destacam-se

aspectos que indicam e possibilitam a inclusão de temáticas e discussões relativas ao

patrimônio cultural e ambiental nas grades curriculares do ensino, onde bem a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional indica, em seu artigo 26, que a parte diversificada

dos currículos do ensino fundamental e médio deve observar as características regionais e

locais da sociedade e da cultura. Nesse caminho os Parâmetros Curriculares Nacionais

indicam, em um de seus volumes, denominado “Pluralidade Cultural”, a interdisciplinaridade

como elemento

109



necessário no trabalho com a Educação Básica, a partir dos temas transversais, onde o

trabalho com as noções de patrimônio cultural e ambiental deve ser incorporado aos demais

conteúdos escolares uma vez que, diante do caráter abrangente compreende desde a

inclusão, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, de temáticas ou de

conteúdos programáticos que versem sobre o conhecimento e a conservação até a

realização de cursos de aperfeiçoamento e extensão para os educadores em geral de forma

a habilitá-los a despertar, nos educandos e na sociedade, o senso de preservação da

memória histórica e do consequente interesse sobre o tema.

A destruição dos referenciais históricos causa a perda da identidade local, a perda do

histórico local, da cultura e das tradições não tendo nenhuma referência para as gerações

futuras, estas que poderão criar-se sem identidade ou referência alguma, assim não

compreendendo o passado, nem o presente. Nesse contexto é de fundamental importância o

conhecimento e a valorização histórica e cultural através da inclusão de forma efetiva em

matérias escolares, a temática patrimônio cultural, onde deverá criar desde cedo nos

estudantes o conhecimento histórico e cultural de seu meio, para que criem a consciência de

valorização e proteção desde a vida colegial, para que estes tenham o conhecimento de

porque estes patrimônios devem ser protegidos, valorizados, preservados, e muitas vezes

passado às gerações futuras, dando a merecida importância, e ajudando a na preservação e

proteção destes fatores que fazem o passado estar presente no dia a dia.

Metas

Discussões e Resultados considerando os espaços extraescolares e a articulação com a

realidade através de alternativas plenamente possíveis, uma vez que a pluralidade de

manifestações culturais, bem como a diversidade e o meio ambiente, são agentes

fundamentais de preservação e foco e tem seu papel reconhecido no currículo, uma vez que

se apresenta como elemento chave no trabalho com a cidadania, um dos objetivos

primordiais na formação de sujeitos ativos e conscientes, onde a reflexão acerca de

aspectos relativos ao saber fazer das diversas culturas, bem como sobre os demais

elementos materiais que compõem nosso cotidiano, tem caráter pedagógico porque a

materialidade e a subjetividade muitas vezes expressam as relações e os valores sociais,

políticos, racistas, de classe, de exclusão ou inclusão, que estão presentes na sociedade.
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Então, esses símbolos representam a experiência cotidiana do cidadão e, ao mesmo tempo,

educam o olhar e a percepção do outro, o que é fundamental para a construção da

identidade.

Expectativa

Que o aluno possa compreender os elementos materiais ou imateriais como heranças e

patrimônio. Destaca-se o papel da escola como agente no trabalho de preservação e

valorização do patrimônio cultural e ambiental onde a escola envolve o pensar e o processo

educativo em sua amplitude, envolve o contato com a comunidade na qual se insere, com as

vivências e produções dos alunos, através da interdisciplinaridade tratando a busca pelo

conhecimento das pessoas em relação aos bens, fazendo com que estes criem consciência

em seu uso e recurso. O patrimônio histórico e o meio ambiente em que está inserido

oferecem oportunidades de provocar nos alunos sentimentos de surpresa e curiosidade,

levando-os a querer conhecer mais sobre eles. Nesse sentido podemos falar na necessidade

do passado, para compreendermos melhor o presente e projetarmos o futuro que as

instituições assumam seu dever na formação de cidadãos críticos, conscientes da

pluralidade que permeia o espaço em que vivem, bem como do mundo que os rodeia,

conscientizando-os acerca de seus deveres, bem como da valorização e promoção do

respeito e bem-estar com os espaços, as construções e as demais manifestações que

marcam as vivências de seu tempo

OBJETIVO GERAL:

Estimular o protagonismo do estudante, como agente transformador do seu meio,

através do conhecimento, da percepção de ser universal, visando a formação cidadã
aprendendo a racionalizar os recursos e contribuir para um mundo mais sustentável.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

· estimular a cultura da paz;

111



· valorizar e resgatar as virtudes humanas;
· promover a educação patrimonial;
· desenvolver a consciência da integralidade do ser e sua conexão com o

meio ambiente;
· conhecer, valorizar e preservar o bioma Cerrado;
· desenvolver atividades artísticas e psicomotoras.

METODOLOGIA

Envolve o Plano de Ação do SOE
Plano de Ação de professor readaptado
Plano de Ação do Coordenador Pedagógico

AÇÕES POSSÍVEIS

· Contação de História com abordagem de cunho vivencial e ficha literária

· Saídas de campo elaboradas

· Rodas de conversa

· Sessão pipoca com documentários e ou filmes temáticos

· Jogos de conexões e Jogos colaborativos

· Dinâmicas de grupo aplicadas

· Elaboração de um portfólio temático

· Elaboração de atividades de datas temáticas

· Elaboração de atividades por calendário temático
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PROJETO DE LEITURA ANOS FINAIS

PROJETO INTERDISCIPLINAR DE LEITURA,
PRODUÇÃO ARTÍSTICA E LITERÁRIA

(ANOS FINAIS)

CEF BOA ESPERANÇA
ESCOLA DO CAMPO

desde 1972
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“Ler também é diversão, é alegria, é surpresa.”

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O CEF Boa Esperança é uma escola do campo, fundada em 1972. Segue as diretrizes pedagógicas
da Educação Básica do Campo para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e tem em seu corpo
discente uma miscigenação entre alunos oriundos de famílias campesinas e parte de um público que vem
de áreas urbanas próximas à escola. A escola assume, como instituição de ensino, uma forte preocupação
com o desenvolvimento integral e a formação cidadã dos estudantes, tendo, especialmente o campo, como
cenário dos processos educacionais.

Conforme cita em seu Projeto Político Pedagógico (2019, pág.6) a escola objetiva a cada dia fazer
um trabalho diferenciado, valorizando conteúdos e práticas de caráter rural e procurando estabelecer
vínculos com a realidade cultural e social da comunidade na qual está inserida, contribuindo para a
formação integral dos estudantes.

Em pesquisas realizadas com grupo de alunos e mediante resultados obtidos nas últimas
avaliações da educação básica (SAEB e IDEB) e da falta de acesso a acervos literários de qualidade,
detectou-se a necessidade de implementar um projeto literário que promova não somente um
enriquecimento cultural, mas que também auxilie o estudante em aprimorar seu aprendizado e sanar
deficiências ligadas prática da leitura, escrita e oralidade (vide Problematização e Objetivos).

Nascido em período anterior ao período pandêmico da COVID-19, com pequenas ações realizadas,
e durante o período de ensino remoto e retorno gradativo ao modo presencial, no qual a escola pôde
observar que os estudantes apresentavam dificuldades em diversas áreas do conhecimento, o Projeto
surge remodelado e mais abrangente fortalecendo o perfil institucional no tocante a missão e função social
da escola, bem como seus princípios, objetivos e metas da instituição, suas concepções teóricas, sua
organização do trabalho pedagógico, suas práticas e estratégias de avaliação, discutindo e propondo
ações de intervenção visando a recuperação das aprendizagens.

A escola, para uma maior ação do projeto, ainda carece de um espaço adequado para leitura, pois
o espaço disponível é pequeno, divide o ambiente com o Projeto Integral e necessita de um servidor que
fique constantemente na organização de acervo literário, empréstimo de livros, orientações e apoio ao
aluno.

2. PROBLEMATIZAÇÃO
O Projeto Calango das Letras surge face aos problemas observados, em nossa rotina escolar e junto

aos nossos alunos, com relação a uma série de dificuldades relacionadas à falta da prática de uma leitura
mais intensa e consistente. Esta falta de leitura advém de diversos fatores:

● Desinteresse pela leitura
● Falta de acesso  à leitura
● Falta de acesso a diversidade de formas literárias
● Não conhecimento e acesso aos processos criativos e geradores da cultura popular
● Falta de rotina de leitura no meio familiar

Esses fatores observados que contribuem para a falta da prática de leitura, geram ao longo do
processo de aprendizagem dos nossos estudantes uma grande prejuízo em processos de compreensão
em vários conteúdos escolares.  Citamos como pontos de dificuldades de aprendizagem:
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● Dificuldade de interpretação, de expressão da oralidade
● Dificuldade de compreensão de texto
● Baixo entendimento das funções da leitura
● Falta de protagonismo
● Pouco protagonismo
● Dificuldades na escrita
● Vocabulário limitado e empobrecido

3. A PROPOSTA DO CALANGO DAS LETRAS
Observando as problematizações apontadas, o Projeto Calango das Letras vem colocar-se como um

meio instrumental para sanar as dificuldades de nossos estudantes com relação ao interesse e gosto pela
leitura, através de ações dinâmicas e diversificadas, integradas com várias outras ações pedagógicas e
culturais do CEF Boa Esperança, constituindo também, um elo de ligação entre estas várias ações que
constam do PPP Escolar, buscando ampliar a inter/multi disciplinaridade.

Quer também colocar-se como um instrumento de divulgação de trabalhos estudantis com relação a
produções literárias, oferecendo ao nosso alunado um meio para o desenvolvimento de seu protagonismo,
habilidades e criações.

O Projeto tem proposta interdisciplinar, envolvendo principalmente as disciplinas de Artes, Língua
Portuguesa, História, PD2 e PD3.

Para a culminância de determinadas ações do Projeto será necessário estabelecer parcerias por conta
de custos.

O Projeto Calango das Letras volta-se para estudantes de Anos Finais (6.º ao 9.º ano) e desdobra-se
no projeto “Calanguinho Quer Contar”, voltado para estudantes de Anos Iniciais (1.º ao 5.º ano), seguindo
objetivos, propostas e metodologias que se adequam aos alunos, propostas e intervenções curriculares do
nível.

Algumas ações do Projeto já estão em execução desde o ano de 2018, dentro dos conteúdos de Artes
de PD2.

4. JUSTIFICATIVA

Grande parte dos conhecimentos adquiridos e acumulados pela humanidade ao longo dos tempos
deu-se através do processo da leitura. Pesquisas apontam um aumento na produção do mercado editorial
brasileiro ao longo dos anos, mas, em contrapartida, um número cada vez menor de brasileiros possuem
um hábito regular de leitura. Por inúmeras razões, seja econômica e/ou sociais, muitos brasileiros tem
contato com a leitura apenas na escola.

Uma prática de leitura eficiente vai além de apenas decodificar signos e linguagens. Não é suficiente
apenas colocar as pessoas em contato com os materiais escritos, é importante que as ensine a comentar e
interpretar corretamente um texto, fazer uma análise do que está sendo lido, aprender a interpretar os
textos mais complexos, saber comentar os textos lidos e fazer inferências, decifrar símbolos e imagens.
Para que tudo isso seja possível cabe a um bom projeto de leitura, dentro de suas variadas ações e
possibilidades, ajudar nesse processo pelo incentivo a prática da leitura, auxiliar na formação de novos
leitores trazendo informações sobre autores e temas, ajudar o leitor em formação a descobrir o significado
de palavras, reconhecer os diferentes gêneros literários, estimular à prática da leitura ativa e prazerosa
sem os vícios da leitura obrigatória, cansativa, desestimulante.

Paulo Freire aponta os benefícios que a boa prática da leitura e da escrita proporciona aos educandos
no decorrer de suas vidas e do papel da escola com relação a isso:
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Se nossas escolas, desde a mais tenra idade de seus alunos se
entregassem ao trabalho de estimular neles o gosto da leitura e o da
escrita, gosto que continuasse a ser estimulado durante todo o tempo
de sua escolaridade, haveria possivelmente um número bastante
menor de pós-graduandos falando de sua insegurança ou de sua
incapacidade de escrever. Se estudar, para nós, não fosse quase
sempre um fardo, se ler não fosse uma obrigação amarga a cumprir,
se, pelo contrário, estudar e ler fossem fontes de alegria e de prazer,
de que resulta também o indispensável conhecimento com que nos
movemos melhor no mundo, teríamos índices melhor reveladores da
qualidade de nossa educação. (FREIRE, 2001, p.267)

O domínio de uma prática de leitura eficiente permite não somente ao educando refletir, interpretar e
reorganizar os dados da realidade, também o auxilia no enriquecimento de seu vocabulário, a interagir de
maneira mais satisfatória com o outro em aspectos que abrangem a competência discursiva para falar,
escutar, ler e escrever; a sanar dificuldades com a escrita, a ter maior protagonismo a partir do momento
em que se aperfeiçoa como um ser mais inteligente, criativo e sensível. É por meio da leitura que se tem
acesso à cidadania; a melhores posições no mercado de trabalho; a orientação para o entendimento mais
profundo da vida em sociedade; à construção de uma personalidade crítica, e, portanto, livre.

São por estas razões, conscientes das dificuldades que nossos estudantes enfrentam em não ter
acesso a conteúdos literários de qualidade, seja na comunidade ou principalmente em seu ambiente
familiar, e que a falta da prática de uma leitura mais constante e reflexiva tem levado a um baixo grau de
aperfeiçoamento crítico/cultural refletindo no sucesso escolar, que o CEF Boa Esperança apresenta o
projeto de leitura “CALANGO DAS LETRAS” - sem deixar de seguir as observâncias das propostas de
Escola do Campo - para mostrar que ler é uma forma de aprender a pensar, tanto quanto é uma prazerosa
maneira de desvendar o mundo e a si mesmo.

5. OBJETIVOS GERAIS

- Trabalhar, a nível de todo o contexto escolar e dentro das especificidades, objetivos e ações previstas no
PPP do CEF Boa Esperança, ações ligadas à prática da leitura visando contribuir para o enriquecimento do
estudante em aspectos sociais, culturais e pessoais.
- Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno;
- Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a estabilização de formas ortográficas;
- Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola, buscando efetivar enquanto processo a lei-
tura e a escrita.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES

Desenvolver nos alunos e na comunidade em geral o gosto
pela leitura e sua competência como leitores, por meio de
atividades diversificadas, estimulando o interesse por vários
tipos de leitura.

Empréstimo de livros, Bike da Leitura e intervenções
comunitárias, aquisição de novos títulos literários para acervo
da HQ Teca e Sala de Leitura, leituras mediadas e contação
de histórias.

Formar leitores competentes e expandir as práticas leitoras
para além do espaço escolar, ampliando a visão de mundo,
inserindo-o na cultura letrada.

Empréstimo de livros, lançamentos de livros, apresentação do
Quiosque da Leitura e de contação de histórias, formação de
contadores de histórias.
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Oportunizar o contato com outros textos, desenvolvendo a
capacidade crítica, ampliando o foco de observação e
informação de diversos assuntos.

Empréstimo de livros, encontro com escritores e lançamento
de livros, visitas a Feiras e Bienais do Livro,

Fomentar o protagonismo do estudante, mediante a expansão
do conhecimento e da ampliação do repertório cultural, pela
expressão das diferentes linguagens artísticas e literárias,
tornando-os agentes multiplicadores de algumas práticas.

Concursos literários, realização do Sarau Cultural e outras
atividades artístico-culturais seja no espaço escolar e/ou na
comunidade, criação de clubes de leitura, Publicação de obra
pessoal ou coletânea.

Elevar a literatura a uma prática interdisciplinar visando
estabelecer relação entre os variados conteúdos teóricos e
textos literários.

Empréstimo de livros, atividades de dramatização e leitura
dramática, rodas de leitura e dinâmicas literárias.

Oportunizar a produção de textos literários, informativos,
discursivos, opinativos, entre outros, proporcionando a
compreensão e uso da norma culta e enriquecimento do
vocabulário.

Concursos literários e oficinas de leitura. Criação de
publicação pessoal.

Fazer compreender a importância da leitura no cotidiano de
cada um, no trabalho, na escola e lazer, desenvolvendo
habilidades promotoras de oportunidades profissionais e
relacionais;

Palestras, debates e encontros com escritores, leitura
mediada em sala de aula, visitas a museus e outros espaços
culturais

Promover a prática da leitura a nível interdisciplinar,
estabelecendo contexto entre os variados gêneros literários e
as diferentes disciplinas escolares.

Empréstimo de livros, oficinas e momentos de leitura.
Realização de dinâmicas literárias.

Elevar o índice escolar com relação a proficiência de leitura e
interpretação de nossos estudantes nas avaliações externas
(IDEB).

Oficinas de leitura, elaboração de murais e outros trabalhos
avaliativos com base nas ações vivenciadas pelo Projeto.

7. AÇÕES PROPOSTAS E METODOLOGIA

AÇÕES METODOLOGIA

SARAU CULTURAL Evento bimestral que representa a culminância de atividades trabalhadas em sala de
aula no decorrer do bimestre. Promove apresentações artísticas e culturais, em
diversas áreas e visa propor engajamento e protagonismo dos estudantes.

VAMOS PARAR PRÁ LER
(MOMENTO DE LEITURA)

Leitura mediada pelos professores, pode estar de acordo com o planejamento
curricular do professor ou ser momento de descontração de leitura. Visa propor debate
ou conversa sobre o que foi lido. Acontecerá uma vez ao mês em datas a serem
definidas.

CALANGO RECEBE Momento de interação entre estudante e escritor. Esta ação acontecerá em datas e
ocasiões a serem planejadas e contará com a presença de um escritor convidado.

BIKE DA LEITURA Forma descontraída de levar e apresentar o livro ao estudante ou à comunidade, seja
solicitado previamente pelo professor ou em eventos escolares, seja em âmbito interno
ou externo. Pode vir agregado a outras ações.

CALANGUINHO QUER
CONTAR

Divisão do projeto voltado para alunos do ensino de Anos Iniciais e que se adequa aos
objetivos, intervenções, propostas, conteúdos e dinâmicas para este segmento escolar.

OFICINAS DE LEITURA Insere-se principalmente dentro das propostas de conteúdos de Língua Portuguesa,
Artes e PD2 (pode haver trabalho interdisciplinar com outras disciplinas). Propõe a
criação de textos e/ou atividades artísticas ligadas a um gênero literário, títulos
específicos, autores e datas comemorativas, podendo gerar material editável,
expositivo ou de apresentação.

CONCURSO CEFBE DE A ser realizado anualmente, no segundo semestre do ano letivo, propõe a participação
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POESIA e protagonismo dos estudantes na criação de textos poéticos que podem seguir um
tema específico. Visa premiar os melhores trabalhos e gerar uma publicação escolar.

HQ TECA/GIBITECA Fomento à leitura através da linguagem das histórias em quadrinhos. Prevê atividades
ligadas às histórias em quadrinhos, empréstimos de HQs, implementação de acervo de
HQs na Sala de Leitura e também outras ações integradas.

AGORA VOU CONTAR Contação de histórias.

GRUPO BAOBÁ Grupo de contadores de histórias do CEF BE (professores: Ednaldo, Boni, Edson),
abarca o cordel e histórias africanas com brincadeiras, musicalização e oficinas.

TEM CALANGO NA PARADA Intervenções literárias na comunidade.

QUIOSQUE CALANGO DAS
LETRAS

Espaço de divulgação das atividades realizadas pelo Projeto.

LANÇAMENTO DE LIVRO Lançamento de publicações de autores da escola e comunidade (alunos, pais,
servidores)

7.1 - Possibilidades
❖ Encontro com o autor
❖ Oficina literária textual
❖ Oficina literária artística
❖ Lançamento de livro
❖ Contação de histórias e formação de agentes multiplicadores
❖ Quiosque e espaço de divulgação literária
❖ Intervenções comunitárias e instalações artísticas
❖ Empréstimo de livros/Sala de leitura
❖ Concursos Literários
❖ Momento de Leitura
❖ Sarau Cultural
❖ Bike da Leitura
❖ Elaboração de Mural
❖ Atividades Cênicas e Leitura Dramática
❖ Leitura através de recursos tecnológicos
❖ Doação de livros e formação de acervo pessoal ao estudante
❖ Elaboração de portfólio (autores, gêneros textuais, personagens, impressões…)
❖ Atividades lúdicas para incentivar a leitura (caixa de leitura)
❖ Criação de livro imagético
❖ Publicação literária (física ou utilizando meios tecnológicos)
❖ Estudos sobre obras literárias e autores nacionais, estrangeiros e locais
❖ Mala do livro, varal poético, espaço leitor, fichas de leitura, caixa mágica
❖ Recontos (com o final diferente do original)
❖ Visitação a Bibliotecas, espaços culturais, feiras, Bienais e eventos literários
❖ Interligação conteúdo programático e obras literárias
❖ Criação de grupos e clubes de leitura

8. ESPAÇOS E MOMENTOS
O projeto será desenvolvido nos diferentes espaços da escola (internos e externos).
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ESPAÇOS MOMENTOS

PALCO DAS FLORES e ARENA FLAMBOYANT Sarau Cultural, Recitais Poéticos, Agora Vou Contar
(Contação de Histórias), Calango Recebe.

SALA DE AULA Hora de Leitura (Vamos Parar Prá Ler), Oficinas de Leitura,
Contação de Histórias, Produções Literárias.

SALA DE LEITURA Momento de Leitura, Empréstimo de Livros, Contação de
Histórias, Oficinas de Leitura.

PRAÇA DO JATOBÁ E ESPAÇO JAMELÃO Momento e Rodas de Leitura, Feiras de Livros e de Trocas,
Atividades Lúdicas Literárias.

OUTRAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA NA ESCOLA Instalações Artístico-Literárias, Bike da Leitura, Calango
Recebe

NA COMUNIDADE Poesia no Poste, Calango nas Paradas, Visitas à Feira do
Livro e Bienais do Livro, Grupo Baobá, Quiosque Literário,
Bike da Leitura.

OUTROS LOCAIS Visitas a Feiras do Livro e Bienais do Livro, Quiosque Literário,
Mala do Livro, Bike da Leitura.

9. PRODUÇÕES E CULMINÂNCIAS
Entre os objetivos do Projeto Calango das Letras, está o de produzir material literário, trabalhando o

protagonismo do estudante e gerando uma publicação escolar, que será amplamente divulgada tanto em
âmbito interno quanto externo. O trabalho acontecerá ao longo do ano letivo, dentro de práticas de oficinas
e outros momentos de ações do Projeto e que pode acontecer ao final de cada semestre escolar.

Objetivando o uso das novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, estas publicações
também poderão serem produzidas e divulgadas utilizando diferentes meios eletrônicos.

Para a culminância de algumas das ações planejadas serão necessários recursos financeiros.

Produções planejadas:

. Literatura de Cordel

. Jornal Escolar CEFBE NEWS

. Livro de Poesia ”Alma Poética”

. Fanzine “Braquiária”

. História em Quadrinhos

10. LIGAÇÕES COM O PPP DA ESCOLA
mapa mental do projeto: https://www.mindmeister.com/map/2104787263

INVENTÁRIO
PROGRAMAS DA ESCOLA
EVENTOS
EXPOSIÇÕES DIVERSAS
SARAU
MUSEU
SITE DA ESCOLA
JORNAL CEF BE NEWS
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11.  AVALIAÇÃO

NO PROJETO DO PROJETO

No decorrer do ano, algumas atividades serão
acompanhadas tendo participação na prática de
todos os professores, principalmente aqueles que
atuam diretamente na execução do projeto e
desenvolvimento do projeto. Durante o
desenvolvimento das atividades os professores
observarão os avanços que os alunos
apresentarão, através da leitura fluente,
compreensão do que se lê e ainda expressa na
escrita. Com a prática da leitura espera-se que a
produção textual seja mais argumentativa,
opinativa e com melhores condições ortográficas,
demonstrando que houve compreensão no que se
escreve, porque houve ampliação do vocabulário e
portanto aprendizagem. A critério de cada
professor, este poderá aplicar avaliação aos
estudantes, somativa e/ou qualitativa, individual ou
em grupo, conforme as ações trabalhadas e os
resultados alcançados pelos estudantes.

Ao longo do processo e ao final de cada
bimestre, em reunião coletiva de professores, será
feito uma avaliação das ações realizadas e dos
objetivos alcançados. Essa avaliação conjunta será
importante para que as ações do Projeto sejam
revistas, reestruturadas e incrementadas a fim de
que os objetivos gerais possam ser atingidos
satisfatoriamente.

12. PLANO DE AÇÃO 2022

O plano de ação do projeto para 2022 prevê o início de atividades a partir do mês de junho, com a
distribuição de cartilha informativa, aos estudantes, sobre o Projeto Calango das Letras, seus objetivos e
as ações planejadas.

No mês de Julho haverá a abertura do projeto em momento conjunto com o SARAU CULTURAL, onde
acontecerá apresentação do grupo de contação histórias BAOBÁ, lançamento do concurso de poesias e da
Logomarca CEFBE 50 ANOS.

Após o período de recesso escolar, a partir de agosto, acontecerão as demais ações previstas no
Projeto com o uso da Sala de Leitura e demais espaços, em datas a serem definidas em conjunto com a
equipe de professores seguindo o planejamento pedagógico de cada um em seus conteúdos curriculares e
também de acordo com as propostas já estabelecidas no PPP Escolar.

12.1 - Eventos previstos

● Eco Esperança
● Sarau Cultural (3.º e 4.º bimestre)
● Pró Sucesso
● Concurso Poético
● Soletrando 2022
● Concurso Logo “CEF BE 50 ANOS”
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● Festa 50 Anos CEF BE

13. COMPLEMENTARES

Logo do Projeto
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INTRODUÇÃO

- DNA da escola
- calendário

semana da água, semana de educação para a vida, dia do meio ambiente, semana
do cerrado, patrimônio, prevenção ao uso de drogas inclusão, consciência negra,
maria da penha nas escolas, povos tradicionais do cerrado, povos circenses, circuito
de ciências

- eventos programados
sarau, festa junina, eco esperança, semana da criança

- eventos anteriores
- realizações -
-
- perfil ecológico: CEFBE SUSTENTABILIDADE

- amigo das minas
- gestão de resíduos
- planta que te quero bem

PROBLEMATIZAÇÃO
O presente projeto justifica-se pela necessidade da escola de possuir um meio
condutor para suas diferentes demandas, favorecendo o desenvolvimento
pedagógico do calendário, projetos e ações da escola e da rede.
Além disso, observou-se dentre a comunidade alguns pontos importantes,
principalmente após o retorno das aulas presenciais, findo o período de aulas
remotas (medida para o enfrentamento da Pandemia de Covid 19), tais como:

● Redução do gosto e desejo pela leitura
● Dificuldade de leitura com qualidade interpretativa
● Pouca autonomia na leitura e interpretação
● Dificuldade com a escrita
● Baixo entendimento das funções da leitura
● Necessidade de um repertório cultural mais abrangente
● Uso dos meios midiáticos sem objetividade pedagógica
● Carência do costume da leitura na rotina familiar
● Pouco engajamento das famílias nas ações da escola

Além disso, a comunidade necessita de um maior entendimento do valor
libertador da escola e da importância da leitura como ferramenta diante do processo
de formação cidadã. E na perspectiva da escola do campo, a escola deve contribuir
para o reconhecimento das possibilidades referentes ao espaço em que se vive, em
projeção a uma ampliação da perspectiva de vida.
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OBJETIVOS

OBJETIVO POLÍTICO PEDAGÓGICO:

Servir de condutor para o desenvolvimento pedagógico do calendário, projetos e
ações da escola e da rede.

OBJETIVO PEDAGÓGICO:

motivar o protagonismo do estudante e família no processo de aprendizagem

Objetivos Específicos

PROBLEMÁTICA OBJETIVOS

Redução do gosto e desejo pela leitura Despertar o gosto pela leitura junto aos estudantes.

Dificuldade de leitura com qualidade
interpretativa

Desenvolver gradativamente  junto aos estudantes a autonomia para ler e
interpretar com assertividade e criticidade.Pouca autonomia na leitura e

interpretação

Dificuldade com a escrita Aprimorar, gradativamente, a habilidade de escrever com coesão e

Baixo entendimento das funções da
leitura

Ampliar a compreensão acerca dos diferentes gêneros textuais.

Necessidade de um repertório cultural
mais abrangente

Expandir o repertório cultural dos estudantes.

Uso dos meios midiáticos sem
objetividade pedagógica

Apresentar formas e possibilidades para uso pedagógico e cultural das
mídias.

Carência do costume da leitura na rotina
familiar

Distender o tempo e espaço para as aprendizagens, envolvendo a família
no processo pedagógico, florescendo o valor da leitura.

Pouco engajamento das famílias nas
ações da escola

Fomentar o protagonismo da família, junto a escola, a partir da
compreensão de que estudantes e família são agentes transformadores.

1) Possibilidades

1. PORTFÓLIO DE GÊNEROS TEXTUAIS
2. TRABALHAR OBRAS  E CONVIDAR SEUS AUTORES (BIOGRAFIA)
3. CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
4. DRAMATIZAÇÕES
5. RECONTO DE HISTÓRIAS COM FINAIS DIFERENTES DO ORIGINAL

124



6. USO DA SALA DE LEITURA
7. AMBIENTAÇÃO
8. ENTREGA DE LIVROS
9. MOMENTO DA LEITURA
10. SACOLA  LITERÁRIA, DIÁRIO DE BORDO, FICHAS DE LEITURAS
11. RESGATE DE MÚSICAS E BRINCADEIRAS
12. TRABALHOS COM DIVERSOS GÊNEROS TEXTUAIS
13. PIQUENIQUE LITERÁRIO
14. LEITURA ATRAVÉS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
15. ESPAÇO ALFABETIZADOR
16. ESPAÇO LÚDICO
17. MASCOTE CONTAR SUA HISTÓRIA
18. SALAS IDENTIFICAS DAS COM NOMES RELACIONADOS À FLORA DO CERRADO
19. MONTAGEM DE MURAIS
20. PROPORCIONAR MOMENTOS DE LEITURA DE PRAZER
21. SOBRE O CALANGUINHO
22. VALORIZAR A MULHER DENTRO DESSE CONTEXTO “mulheres talentosas”
23. UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS ESPAÇOS DA ESCOLA
24. APROVEITAR AS HABILIDADES DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA
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CEFBE EXPEDIÇÕES
Este programa consiste na sistematização pedagógica das saídas de campo

realizadas pela escola.

Trabalhos realizados além do espaço de sala de aula permitem novas possibilidades
de aprendizagem, contribuindo para a formação integral do estudante.

As saídas de campo são atividades sócio afetivas que objetivam despertar nos
indivíduos o interesse, a motivação e a curiosidade de conhecer e modificar as realidades
sociais, históricas, econômicas e naturais no entorno da comunidade, ou da própria escola.
Elas permitem a construção de uma postura crítica e reflexiva auxiliando no processo de
desenvolvimento integral.

Enquanto escola do campo e diante do movimento constante de construção do
Inventário da Comunidade, as incursões pelo território são inerentes ao processo e sua previsão
no Projeto Político Pedagógico da Escola é necessária. Sobre a importância do território para as
escolas do campo, temos uma importante contribuição em DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL:

O território do campo deve ser compreendido para muito além de um
espaço de produção agrícola. Trata-se de território de produção de vida e de
trabalho. Um trabalho diferenciado daquele que caracteriza o contexto urbano,
porém igualmente relevante e respeitado. Essa diferença produz marcas que devem
ser consideradas nas práticas pedagógicas. É nesse sentido que o enfoque da
Educação do e no Campo vem sendo constituído por aqueles que lutam pelo seu
reconhecimento como um território diferenciado, nem melhor, nem pior do que o
meio urbano, apenas diferente, outro contexto social, outra escolha, outra
possibilidade de vida, igualmente relevante.

Nesse prisma, o CEF Boa Esperança incentiva as saídas de campo, e procura por
meio do programa CEFBE EXPEDIÇÕES, organizar as digressões tanto no aspecto
administrativo, humano, quanto no pedagógico.

PLANEJAMENTO

O primeiro e decisivo passo para as saídas a campo é o planejamento.
As saídas podem estar relacionadas ao currículo específico de alguma disciplina, a

algum projeto interdisciplinar, ao calendário escolar ou a oportunidades externas que a
escola venha a aderir. Dessa maneira a previsão, proposição e diálogo entre os
professores, coordenação pedagógica e equipe gestora da escola é fundamental para que
se estabeleça a viabilidade e cronograma para a realização.

Além disso, o objetivo pedagógico deve ser bem claro e … roteiro, avaliação…

"Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção.
Paulo Freire
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TABELA 1 - ORGANIZAÇÃO PARA SAÍDAS DE CAMPO

CEF BE EXPEDIÇÕES

NOME DA SAÍDA A CAMPO Legal dar um nome à expedição…

DESCRIÇÃO Breve descrição da saída.

PARA QUEM?

MOTIVAÇÃO O que motiva a saída de campo?

OBJETIVOS

RESPONSÁVEIS

VISITA PRÉVIA? Descrever se houve visita prévia. Quando? Quem? Observações

ROTEIRO

PRODUTO
FINAL/AVALIAÇÃO

Sendo a saída de campo uma

RECURSOS MATERIAIS Que materiais ou serviços serão necessários?

RECURSOS HUMANOS Qual a necessidade de recursos de pessoal?

NECESSIDADES ESPECIAIS Que materiais ou recursos especiais serão necessários para a realização da
saída?

GUIAS Relacionar os guias, monitores e acompanhantes.

OBSERVAÇÕES valores, recomendações, etc.

PREENCHIMENTO DA EQUIPE GESTORA

HORÁRIOS DE REFERÊNCIA

PARTIDA DA ESCOLA CHEGADA AO LOCAL PARTIDA DO LOCAL RETORNO À ESCOLA

DADOS DA SAÍDA: ônibus, motorista, horários, valor, autorizações…
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