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1. APRESENTAÇÃO 

          O Projeto Político Pedagógico de uma unidade de ensino é o documento que 

apresenta a organização, as metas, as concepções teóricas, as diretrizes pedagógicas, 

administrativas e a razão de ser da instituição. O objetivo de todo documento desta 

natureza é oferecer à comunidade escolar e aos demais interessados em sua leitura 

uma visão global sobre as práticas pedagógicas que ali se desenvolvem, demonstrando 

como ocorrem as relações de ensino e aprendizagem naquele ambiente. O Projeto 

Pedagógico de uma escola é o retrato da identidade desta escola e permite 

diferenciarmos uma e outra instituição de ensino. 

          O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

reflete o comprometimento de todos os sujeitos da comunidade escolar, os quais 

estiveram presentes nas diversas reuniões voltadas para a reestruturação da  nossa 

proposta pedagógica e responderam aos questionários referentes ao diagnóstico da 

realidade escolar que subsidiam a construção deste documento. Este projeto está 

também construído com base no resgate dos Projetos Pedagógicos anteriores que ano 

a ano contribuíram para que a qualidade do ensino oferecido por esta unidade se 

tornasse referência na rede distrital de Educação da qual fazemos parte, 

orgulhosamente. 

          A concepção deste documento está enriquecida pelas diversas leituras e 

reflexões realizadas por todos os segmentos da nossa comunidade, sobre o fazer 

pedagógico. Logo, para a sua concepção, foi feita a plena abertura ao diálogo com a 

comunidade. Acreditamos que este diálogo propicia a avaliação e a otimização diária 

de nossas atividades, uma vez que compreendemos que a troca de ideias é essencial 

para a manutenção das nossas práticas pedagógicas. 

          Neste diálogo, priorizou-se o protagonismo do estudante que foi 

constantemente convidado a pronunciar-se a respeito da avaliação do processo de 
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ensino e aprendizagem, bem como, sobre as inovações e ajustes que eram necessários 

para aperfeiçoamento das nossas atividades. Observa-se que neste diálogo, os 

estudantes aprendem na prática o que é cidadania, uma vez que se pronunciaram sobre 

como otimizar o serviço da educação pública do qual ele próprio é usuário e peça 

fundamental. Tornando-se possível o estabelecimento de um lugar em que a projeção 

de sua fala se torna pertinente, em que é possível ao mesmo tempo a construção e a 

manifestação do seu pensamento crítico. 

Desta forma, os textos aqui presentes refletem as opiniões de todos aqueles 

que estiveram dispostos a participar da elaboração deste documento e contribuir com a 

ressignificação do ambiente escolar de forma a torná-lo um espaço saudável, mesmo 

virtualmente, de convivência interpessoal e de forma a tornar este documento um 

registro democrático, flexível, participativo, dinâmico, coletivo, calcado nas 

necessidades sociais e educacionais da nossa comunidade.  
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2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

              Aos onze dias do mês de março de 1974, o Governo do Distrito Federal 

recebeu do Ministério da Educação e Cultura este Estabelecimento de Ensino, 

construído e equipado segundo o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 

(PREMEN). Para a sua construção foi utilizado um empréstimo da Agência Norte 

Americana para o Desenvolvimento Internacional. 

             Sob a administração direta da Secretaria de Educação e Cultura, teve como 

nome inicial Escola Modelo Polivalente, depois, já sob a administração da extinta 

Fundação Educacional do Distrito Federal, teve seu funcionamento autorizado, como 

Centro de Ensino de 1º Grau Polivalente, pela Portaria n.º 17 de 07/07/80 – SEC/DF e 

hoje, administrada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem como 

nome Centro de Ensino Fundamental Polivalente, autorizado pela Portaria n.º 129, 

DODF N.º 137, de 19/07/90 – SEEDF. 

             O CEF Polivalente ocupa uma área total de 26.370m2, sendo 9.325 m2 de área 

construída, situada num espaço privilegiado da capital federal, Setor de Grandes Áreas 

Sul - SGAS W/5 Quadra 913 Módulos 57/58, Plano Piloto. 

              Inicialmente, o Polivalente contava com oito salas de aula, quatro salas de 

Práticas do Trabalho, um Laboratório, uma Biblioteca, uma Cantina e a ala 

Administrativa. Reformas em dois vestiários e dois banheiros desativados modificaram 

a estrutura física transformando em dois banheiros para alunos, em perfeita condições 

de uso e uma sala para atendimento às turmas de Educação Artística. Logo em seguida, 

foi construída uma sala para os agentes e auxiliares de educação. 

             No ano de 1999, a sala de Educação Artística (Artes Cênicas) transformou-se 

em uma nova sala de aula, ficando o Polivalente com nove turmas em cada turno de 

funcionamento (matutino e vespertino).  

             No ano de 2002, através da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, o CEF Polivalente passou por uma reforma geral e ampliação de sua estrutura 

física, com a construção de mais cinco salas de aula, novas salas administrativas, Vice 
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Direção, SOE (Serviço de Orientação Educacional), mecanografia, reforma de toda a 

ala das Práticas de Ensino (Laboratório de Ciências Naturais, de Informática, 

Economia Doméstica, Educação Ambiental e Cultura Geral), criação de uma Sala de 

Vídeo com capacidade para 100 pessoas, ampliação da Biblioteca, construção de salas 

e banheiros administrativos e para deficientes físicos, criação de uma nova sala de 

Coordenação de turno, novos depósitos e almoxarifado, novos banheiros para os 

estudantes, construção de uma nova cantina comercial e uma cozinha para Merenda 

Escolar, melhoria em toda a área verde da escola, troca de toda a cobertura do colégio, 

reforma do alambrado de proteção de sua área, além da reforma de instalações 

hidráulicas e elétricas. 

              No ano letivo de 2011, com a finalidade de melhorar a qualidade na oferta dos 

nossos serviços educacionais, foi criada uma nova Sala de Recursos Multifuncional em 

um antigo depósito, transferência da Psicologia Escolar e do SOE (Serviço de 

Orientação Educacional) para outros dois antigos depósitos que se transformaram em 

salas de atendimento aos Alunos e Pais/Responsáveis e criação de uma Sala de Apoio 

para alunos com Transtornos Funcionais e uma Brinquedoteca para auxiliar o 

atendimento das Salas de Apoio e Recursos. 

             O CEF Polivalente também conta com quatro quadras poliesportivas, porém, 

nenhuma era coberta. Em 13/05/2021, através da iniciativa da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal e Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, 

ocorreu a inauguração da tão desejada pela comunidade escolar, a inauguração da 

cobertura de uma das quadras. Solicitação antiga da comunidade escolar que 

demonstrou gratidão pela realização desse sonho. 

             Com seus 48 anos de existência e uma proposta pedagógica inovadora, o 

Polivalente, funciona em regime de dois turnos, preparando crianças e adolescentes 

para serem cidadãos capazes de enfrentar os desafios da vida. Sua visão, sempre foi de 

ser uma instituição reconhecida e respeitada como Centro de Excelência em Educação 

Cidadã e Inclusiva, pelos serviços educacionais oferecidos à sociedade. 
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               A escola sempre procurou desenvolver um trabalho com organização e 

estratégias bem definidas, mesmo diante de dificuldades tais como: grande rotatividade 

de professores, inexistência de um auditório e demora no recebimento de verbas. Os 

problemas apresentados não foram impedimento para a realização de um trabalho de 

qualidade em equipe. 

              Os nossos pontos fortes estão na organização, estratégias de trabalho para que 

os objetivos traçados sejam, de fato, alcançados e no trabalho pedagógico baseado na 

Pedagogia de Projetos, que contribuíram significativamente para a redução da evasão 

e reprovação escolar ao longo dos quatro últimos anos. Destacamos, aqui, a alegria que 

os alunos demonstram em conviver e frequentar a escola. 
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2.1 IDENTIFICAÇÃO 
                            

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIVALENTE 
 

Entidade Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
Autorização:                   Portaria nº129, DODF Nº 137, de 19/07/1990 - SEEDF      
CNPJ:                             00.420.786/0001-04 
Endereço:                        SGAS W/5 Quadra 913 Módulos 57/58, Brasília – DF 
Telefone:                   61  3346-3026 ou 3901-7691 
Email:                              cefpolivalente.polivalente@gmail.com 

                                                                                                     

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 

Diretor:                                     Cleber Villa Flor Santos 
Vice-diretora:                          Cláudia Caixeta da Silva Pinho 
Chefe de Secretaria:       Hesdras da Cruz Barros 
Apoio da Secretaria:       Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira 
Supervisora Pedagógica:       Luciane Gomide dos Santos 
Supervisora administrativa:   Thaís Gomes Machado 
Coordenadores Pedagógicos: Jailton Lopes Vicente 
                                                   Joana Angélica Ribeiro de Melo Diogo  
                                                   Márcia Nantet Fraga  
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem: Ana Rita Zamberlam 
                                                                                    Christiane N. C. da Silva 
                                                                                    Sílvia Daniela Teixeira Araújo 
                                                                                    Ivone Marques de Oliveira 
Apoio à coordenação:                                               Ana Maria de A. Santos 
Carreira Assistência à Educação:                       Marcelo Corrêa Marques 
                                                                                    Luanda Santos de Asevedo       
Sala de recursos:                                                       Érika do Amaral dos S. Freitas  
                                                                                    Ziza Eliane Kollar Guimarães 
Monitora:                                                                   Brenda Oliveira Freitas 

      Educadores Sociais Voluntários:                             Jorge Alexandre Tavares 
                                           Marcelo Resente Nascente 
                                          Matheus Rodrigues Costa 

                                                                                     Nilvanete dos S. Oliveira 
Sala de informática:                                                  Não tem servidor disponível 
Serviço de Vigilância:                                               Clício de Melo Bacelar 
                                                                                                            Diego Silva de Oliveira 
                                                                                     Sebastião Almiro de M. Filho 
                                                                                     Wescley C. G. dos Santos 
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Serviço de Conservação e limpeza:  Águida Sandra S. Mendonça 
                                                             Antônia de Morais Silva 
                                                             Débora Juciele Chaves 

         Euzir Soares  
   Irani Cassiano de Mercês 
   Taís Fátima Guedes da Silva 
   Raquel Ferreira da Silva 
   Olíbia Ferreira 
   Willian Batista dos Santos 
   Sandro Ribeiro dos Santos 
   Tales Vinícius Lopes dos Santos 
  Zeneide de S. Hilário dos Santos 
  Silvio Teixeira de Araújo 
  Adailton Alves de Carvalho 
  João Victor Orgino Lopes 
  Adriana Ribeiro Alves 
  Adinélia Cardoso de Azevedo 

Cantina:                                              Tereza Almada de Lima 
                                                              Silvia Pereira Mota 

                 Edvaldo Ribeiro da Costa 
                                                                              Raquel Gonçalves de Almeida 

Membros do Conselho Escolar:  
 
Membro Nato – Diretor: Cleber Villa Flor Santos 
Vice-Presidente: Rosângela Alves da Silva  
Carreira Assistência à Educação – Secretária:  
Segmento Alunos: 

      Segmento Pais/Responsáveis:  
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Relação de professores regentes do ano letivo de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do(a) Professor(a) Disciplina Turno de Regência 
Adalex de Jesus Cobra Fedalto Língua Portuguesa Vespertino 
Adalberto de Salles Lima Geografia Vespertino 
Ana Luiza da Conceição Batista Língua Portuguesa Matutino 
Carina Venturini Costa Língua Inglesa Vespertino 
Ana Lúcia Schneider Alves  Língua Inglesa Vespertino 
Ana Maria Filippini História Matutino 
Felipe Quirino do Nascimento Educação Física Vespertino 
Antônio Modesto N. da Cunha Matemática Vespertino 
Áurea Satomi Sone Ciências Matutino 
Daianne Joyce de Oliveira Carvalho Língua Inglesa Matutino 
Frederico Almeida Tavaves História Vespertino 
Claudete Matarazzo N. Carlucci Língua Portuguesa Matutino 
Denise Maria Mesquita História Matutino 
Deyse Gomes Montenegro Português Vespertino 
Edenício Brito Santana Ciências Matutino 
Gustavo Vinícius Souza Reis Inglês Vespertino 
Estela da Cunha Gomes Arte Matutino 
Evelyn Gabrielle M. Da Silva Matemática Matutino 
Fábio Amaral Gomes Geografia Matutino 
Carmênio Cruz Gomes História Vespertino 
Mariane Carolina dos Santos Inglês Matutino 
João Vítor Rodrigues da Cruz Língua Portuguesa Matutino 
Kálika Pereira Toshialki Ramos Matemática Matutino 
Mayssara Reany de Jesus Oliveira Língua Portuguesa Vespertino 
Lys Pinheiro Porto Educação Física Matutino 
Maíra Martins Cordeiro Arte Vespertino 
Lilliawill de Souza Nogueira Educação Física Matutino 
Rebeca de Miranda Silva Matemática Vespertino 
Maria Lucineide L. Lacerda Ciências Vespertino 
Carlos Frederico Schnabel Geografia Vespertino 
Juma Drummond Rezende Ciências Vespertino 
Nádia Amaral Araújo Barcelos Inglês Matutino 
Pedro Staveland Porto Educação Física Vespertino 
Priscila Costa Diniz Matemática Matutino 
Sandra Mara G. D. Portocarrero Inglês Matutino 
Luana Souza Damasceno Geografia Matutino 
Olavo Coelho Alves Batista Matemática Vespertino 
Gabrielle Rosa Silva Ciências Matutino 
Tatiana Bevilacqua Rabello Arte Matutino/Vespertino 
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O Plano de ação desta Proposta Pedagógica foi elaborado a partir do desempenho 

escolar, apresentado pelos estudantes no final do ano letivo de 2021.  

       Quais sejam:           
                          

Fonte: Censo Escolar 2022 
              

                Tivemos um resultado bastante positivo ao final de 2021 no que tange aos bons 

índices de aprovação. Houve um intensa reflexão por parte de toda equipe em relação as 

dificuldades apresentadas em 2020/2021 por causa da Pandemia provocada pela Covid 19. 

Seguindo orientações da SEEDF e constantes reuniões, tivemos todo trabalho pedagógico 

voltado para o resgate dos alunos no sentido de não deixá-los desistir em virtude do medo, 

angústia,  ansiedade e até mesmo depressão enfrentados pelos mesmos em tempos 

isolamento. A preocupação maior passou a ser a aproximação de todos os professores e 

equipe de apoio à aprendizagem por meio do afeto, acolhimento, empatia e escuta ativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

Matrícula Inicial 215 298 259 320 

Transferências 14 15 7 10 

Matrícula Final 201 283 252 310 

Reprovados 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 
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2.3 QUANTITATIVO DISCENTE DO ANO LETIVO DE 2022 
                                                                                        

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Fonte: Censo Escolar - 2022 

   2.4 ESTRUTURA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ano 

 
Turno 

 
Numero 

de  
turmas 

Quantidade 
de alunos 
por turma 

Total de alunos 
por ano de 

escolaridade 

Total Geral 
de Alunos 

 
6º 

ano 

 
 
 
 

Matutino e     
Vespertino 

         10        27 256  
 
 

1026  
7º 

ano 

 
7           

32 227 

 
8º 

ano 

 
9           

32 286 

 
9º 

ano 

 
8           

34 257 

 
QUADRO DE DEPENDÊNCIAS DO CEF POLIVALENTE 

 
DEPENDÊNCIAS 

 
NÚMERO CONDIÇÕES 

DE USO 

 
CARÊNCIA 

Salas de Aula   17 Boas - 

Laboratório de 
Informática 

   01 Ótimo Computadores 
mais modernos 

Sala de Arte  
      01 

 
Boa Reparos no forro 

Mecanografia      01 Ótima Aquisição de uma 
copiadora 

Secretaria   01 Boa Computador com 
melhor configuração e 

uma divisória para 
computador 

Sala de 
Coordenação 

          01 Ótima Computadores 
com melhor 
configuração 

(software/hardware) 
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Sala da Supervisão 
Pedagógica 

 
1 

 
  Ótima Computadores com 

melhor configuração 
(software/hardware) 

 
Secretaria/Administrativo
/Passivo 

 
2 

 
  Ótima Computadores com 

melhor configuração 
(software/hardware) 

Banheiros do 
Administrativo 

3     Ótimos - 

 
Sala dos servidores e 
Banheiros 

 
3 

 
    Bons Instalação de uma 

janela para o jardim 

 
Sala de Leitura 

 
1 

 
Boa 

Instalação de uma 
porta de acesso por 

fora. Falta um servidor 
para atender 

Sala de coordenação 
de turno  

1       Ótima  
- 

Depósitos 
(Limpeza, Educação 
Física, Sala de Arte, 
Material 
Pedagógico e 
Cozinha 

7       Ótimos - 

Cozinha para 
preparo da 
merenda escolar 

1          Ótima - 

Banheiro dos alunos 4     Bons - 

Sala de Recursos 1 Ótima - 

Quadras Esportivas 3 Boas Colocação de tabelas 
de basquetebol. 

Quadra Esportiva 
Coberta 

1      Ótima - 

Brinquedoteca 1      Ótima - 

Laboratório de Ciências 1      Ótimo - 

Sala de Vídeo 1      Ótima - 



 

16  

 

   

No ano 2000, depois de muita pesquisa e relatos de outras unidades educacionais que 

faziam uso dessa nova forma de organizar o espaço escolar, as salas – ambiente foram 

implantadas no Polivalente. Sua implantação foi um sucesso absoluto, pois contamos com o 

apoio de toda comunidade escolar. Devido ao excelente funcionamento, nos anos seguintes 

recebemos a visita de diversas escolas solicitando orientação e auxílio para implantação dessa 

forma de organizar a escola. Hoje, o Polivalente conta com 17 (dezessete) salas ambiente 

equipadas com aparelho de TV e DVD, além das salas de Laboratório de Informática e 

Ciências, Brinquedoteca, Sala de Recursos, Sala de Apoio, Sala de Leitura e Sala de Vídeo. 

Todos os alunos já estão adaptados a essa nova forma de organização da escola e contribuem 

bastante na manutenção das mesmas. Seguem alguns esclarecimentos a respeito do 

funcionamento e estrutura das salas ambiente no Polivalente. Seguem alguns esclarecimentos 

a respeito do funcionamento e estrutura das salas ambiente no Polivalente. 

 O que são? 

          As salas ambiente no CEF Polivalente são salas de aula nas quais os recursos didático-

pedagógicos criam vida. Com esse espaço e recursos, o professor pode dar mais vazão à sua 

criatividade, dinamizar seu trabalho e enriquecer as atividades do trabalho pedagógico, 

tornando esse processo muito mais dinâmico, prazeroso e eficaz. 

 Por que Sala Ambiente? 

          O estudante que interage com uma maior diversidade de recursos/materiais 

pedagógicos têm mais condições de estabelecer uma relação entre conhecimento escolar, a 

sua vida e o mundo. No CEF Polivalente, trata-se de um espaço propício para a construção 

de conhecimentos a partir da explanação de vivências, ou mesmo de apresentação de 

Sala da Direção 1      Ótima - 

Sala da Vice-Direção  1      Ótima - 

Lavanderia (Serviços 
Gerais)  

1      Bom - 
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problemas, que podem ser materializados por meio de relatos, dramatizações, fotos, 

testemunhos. Com isso, as aulas se tornam mais interessantes, tanto para os alunos como 

para os professores. 

A sala ambiente permitiu, entre outras situações: 

a) Agregar materiais, muitas vezes dispersos na escola, cujo uso conjugado permite 

enriquecer o trabalho docente; 

b) Montar situações concretas concernentes a realidade efetiva; 

c) Criar espaços e construir situações que permitam a participação diversificada do 

educando em seu processo de construção do conhecimento; 

d) Criar um espaço propício para a troca de experiências e exploração de vivências; 

e) Criar condições para a estimulação da observação e da criatividade 

          A sala Ambiente no CEF Polivalente é, enfim, um espaço de construção coletiva do 

conhecimento. 

Estrutura da sala 

          A sala ambiente é um espaço flexível, adequado a situações específicas e 

diversificadas, levando em conta: 

a) A facilidade de acesso, por parte do aluno, ao material; 

b) As condições de reconhecimento do material adequado a cada situação, pelo aluno e pelo 

professor; 

c) Dispõe de um mobiliário para guarda e conservação dos materiais pedagógicos produzidos 

pelos alunos e professores 

Vantagens das salas ambiente 

          A utilização de recursos e materiais, por professores e alunos, só poderá representar 

ganhos no processo em que ambos estão permanentemente envolvidos-ensinar e aprender- à 

medida que passa a fazer parte do trabalho cotidiano, estando sempre a serviço de satisfazer 

a curiosidade de alunos e professores, num processo contínuo de exploração e apropriação do 

saber. O professor organiza a sala de acordo com seu componente curricular e os alunos se 

sentem parte do espaço que ocupam diariamente. É fato que com a implantação das salas-
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ambiente houve uma conservação/preservação maior do patrimônio público. O horário de 

aulas foi organizado de forma que o professor tenha aulas duplas e com isso diminui a 

circulação de alunos pelos corredores. Com esse deslocamento em alguns horários, é 

perceptível um maior nível de concentração dos alunos durante as aulas e consequentemente 

as aulas planejadas pelos professores tiveram uma melhor qualidade em virtude do uso 

variado de materiais pedagógicos. 

           Em agosto de 2021, após período de aulas remotas, os alunos retornaram de forma 

presencial. Seguindo as orientações da SEEDF quanto aos protocolos sanitários, o uso das 

salas ambiente foi suspenso e os professores passaram a mudar de sala de acordo com o 

horário. Em 2022, os alunos retornaram 100%, mas a utilização das salas-ambiente 

continuaram suspensas. Após solicitação à CREPP/UNIEB/SUBEB, retornarmos em março 

de 2022 a utilização da sala ambiente dividida por componente curricular. 
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3.0  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

              O Centro de Ensino Fundamental Polivalente atende alunos dos anos finais do 

Ensino Fundamental, em dois turnos, num total de 1026 alunos na faixa etária de 10 a 16 

anos. A escola funciona em regime de Ciclos para as aprendizagens e os estudantes cursam o 

Terceiro Ciclo, composto por dois blocos, quais sejam: 1º bloco: 6º e 7º anos e 2ª bloco: 8º e 

9º anos. 

              O Centro de Ensino Fundamental Polivalente conta com uma clientela formada por 

alunos que possuem faixa etária entre 10 e 16 anos, a escola ainda dispõe de uma sala de 

recursos que atende 23 alunos com necessidades educacionais especiais e de uma Sala de 

Apoio à Aprendizagem que atende em média 16 alunos do CEF Polivalente. 

            O diferencial do CEF Polivalente é que não tem uma clientela definida, pois possui 

alunos de todas as Regiões Administrativas e do Entorno do Distrito Federal. A comunidade 

escolar, formada por pais de alunos, em sua maioria, trabalham próximo a escola. Apesar das 

dificuldades de deslocamento, para um acompanhamento mais efetivo do (a) aluno (a), a 

comunidade sempre foi participativa e exigente quanto ao oferecimento de uma educação 

pública de qualidade. 

No mês de agosto do ano de 2022 foi realizada, junto à comunidade do Centro de 

Ensino Fundamental Polivalente, uma pesquisa com o objetivo coletar dados para traçar o 

perfil o seu perfil e conhecer a sua realidade bem como, divulgar os dados coletados a fim de 

propor melhorias na qualidade do ensino e aprendizagem ofertados. A pesquisa foi 

respondida por 45 Estudantes, 17 Profissionais da Educação e 177 Pais/Responsáveis. 
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     Seguem dados: 

   3.1 PESQUISA REALIZADA COM PAIS/RESPONSÁVEIS 
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O que você, como responsável, entende como Missão da Escola? 
1. Formar cidadãos 
2. Ajudar na educação do aluno 
3. Entendo que para o estudante ir bem no futuro, tem que ter um bom desempenho e acompanhamento hoje... 
4. Entendo que a Missão da Escola é formar cidadãos mais informados, capazes de se posicionar e auxiliar no 
processo de aprendizagem do aluno. 
5. Formar os futuros cidadãos do país 
6. Ensinar o aluno no âmbito pedagógico. 
7. É a missão mais importante para preparação da vida. 
8. Uma forma de atingir metas em prol dos alunos 
9. Ensinamento 
10.Educação e socialização 

 
    Sugira uma breve frase para inclusão no Projeto Pedagógico (PPP). 
 

1. Educação financeira 
2. Dedicação e respeito 
3. Projeto pedagógico tem a finalidade de introduzir a ter consciência de que pode fazer para o futuro melhor  
4. Formar cidadãos leitores e questionadores capazes de melhorar a vida em sociedade. 
5. Inclusão e tolerância são sempre bem-vindas 
6. O futuro está na educação! 
7. Ajudar a Entender, assim Aprendemos e mudamos o futuro! 
8. informações sobre o andamento dos projetos de aprendizagem; 
9. Família educa,escola ensina. 
10.A escola deve ensinar o aluno a desenvolver suas percepções de mundo. Ensinar ao aluno seus direitos e 

deveres com a sociedade. Formar cidadãos capazes de transformar a sociedade e torná-la mais justa. Instruir 
o aluno para que ele consiga construir uma boa carreira no mercado de trabalho. 
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     Registre a sua sugestão para a melhoria da escola, caso haja. 
1. Polivalente é uma escola modelo. 
2. Ter um porteiro na guarita para supervisionar melhor quem entra e quem sai da escola..e alunos que vão para 

escola e acaba não entrando na escola matando aulas.. 
3. Sou apaixonada pela escola. Confesso que me incomoda bastante o excesso de trabalhos, tornando nossos filhos 
um número (fez ou não fez). Acompanho essa escola há uma década e estamos há décadas produzindo o mesmo 
tipo de ensino. Por exemplo, ainda vejo uma preocupação muito grande com entrega de cadernos completos 
(tradicional e mecânico). Porque não gastar o tempo de cópia lendo mais, produzindo mais em equipe, fazendo 
exercícios...? 
4. Promoção do diálogo entre os membros da comunidade escolar entre si e destes com a sociedade civil como um 
todo 
5. Reuniões virtuais individuais com professores para falar do aluno em específico. 
6. O ensino do Polivalente não tem o que reclamar é um ensino maravilhoso e preciso 
7. Ó eu acho que os professores tem mais capacidade para atuar no ensino escolar 
8. Que alguns professores realmente possa trabalhar o conteúdo pedido na grade curricular e deixe a vida 
particular deles para os amigos 

 
    PESQUISA REALIZADA COM OS ESTUDANTES 
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Em geral, os estudantes cumprem as regras da escola 
Em geral, os estudantes cumprem as regras da escola 
Há momentos e espaços destinados a discutir problemas de convivência, de disciplina e as regras na escola 
Alguns estudantes traficam ou fazem uso de drogas ilícitas dentro da escola. 
Os conflitos são resolvidos de forma justa para os envolvidos 
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Promovem atividades e aulas diferenciadas e atrativas 
Apoiam e incentivam os alunos. 
São desrespeitosos com alguns estudantes. 
Utilizam as atividades avaliativas como forma de punir os estudantes 
Utilizam as atividades avaliativas como forma de punir os estudantes 
Propõe atividades em grupos que promovem a troca de ideias e a cooperação 
Explicam de forma clara. 
 

   PESQUISA REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
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Eu me sinto orgulhoso por trabalhar nesta Unidade Escolar 
Eu me sinto reconhecido pelo trabalho que realizo nesta Unidade Escolar. 
Se pudesse, eu deixaria de ser professor. 
Eu me sinto apoiado e orientado pela equipe escolar( direção, coordenação e orientação educacional 
Sinto-me exausto devido ao grande volume de trabalho 
As oportunidades de estudo e as reuniões pedagógicas realizadas nesta Unidade de Ensino têm contribuído para o 
aperfeiçoamento do meu trabalho em sala de aula. 
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Intervenções por meio do Google Meet 
Filmes/Vídeos 
Formulários 
Redes sociais (WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook) 
Ferramentas pedagógicas (Kahoot, Mentimeter, Padlet, entre outros) 
Gamificação 
Estudo Dirigido 
 
O que você, como professor, entende como Missão da Escola? Sugira uma breve frase 
para inclusão no PPP 
1. Educação integral e participação cidadã. 
2. Favorecer a inclusão 
3. Ensinar e Educar ! 
4. Promover uma educação de qualidade para todos os alunos, levando-os a construir a sua própria história com 
responsabilidade, dignidade, autonomia, contribuindo para uma sociedade mais justa, fraterna e feliz.  
5. Ensinar com qualidade 
6. Despertar a curiosidade sobre cada conteúdo abordado. 
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4.0 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

O Centro de Ensino Fundamental Polivalente manifesta seu compromisso com a 

função social da escola de socializar o saber sistematizado, isto é, o conhecimento que a 

sociedade concebe como fundamental para a transmissão às novas gerações, visando, por 

um lado, a absorção de conteúdos relevantes, por parte dos estudantes, para o seu pleno 

letramento e para o seu sucesso acadêmico bem como, e visando, por outro lado, a formação 

do pensamento autônomo e crítico que propicie encontrar soluções para os problemas 

cotidianos que afetam a ele, à sociedade e ao mundo em que vive. 

Assumimos o compromisso de educar numa perspectiva de formação de 

estudantes criativos capazes de responderem a contento à demanda social e universal de 

pensarem fora dos limites tradicionalmente estabelecidos, de forma a contribuírem para a 

ressignificação dos papéis sociais: uma necessidade imposta por um novo mundo em que a 

inovação tecnológica rompe as barreiras e promove revoluções nos perfis profissionais antes 

consolidados, impondo desafios às novas gerações que buscam um lugar no mercado de 

trabalho. 

Mantemos o compromisso de educar para a formação de cidadãos globais que 

compreendam os impactos de suas ações no planeta em que habitam, preocupados com o 

uso racional dos recursos naturais, com o desenvolvimento sustentável, com o avanço 

científico e seu impacto diante de questões éticas e morais, relevantes para as diversas 

comunidades, com a consolidação de novos padrões de relacionamento e capazes de utilizar 

com responsabilidade as novas ferramentas tecnológicas para tal fim e por fim, preocupados 

com a ascensão de conflitos étnicorraciais e capazes de agir em prol da sua eliminação. 

 

 

 

 

 

 



 

49  

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

5.1 PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

          O Centro de Ensino Fundamental Polivalente adota como princípios, isto é, ideais que 

se procura atingir, no que diz respeito à prática pedagógica, os mesmos princípios que 

orientam a rede distrital de Educação, descritos nos Pressupostos Teóricos do Curriculo em 

Movimento (2018), quais sejam: a teoria e a prática, a interdisciplinaridade, a 

contextualização e a flexibilização. 

          Conforme o referido documento norteador, os princípios da teoria e prática são tratados 

na perspectiva da unicidade, isto é, como se fossem um só princípio, haja vista a relação 

intrínseca entre ambos. Reconhecemos, enquanto unidade educacional, que a teoria e a prática 

possuem uma unidade indissociável, não sendo possível serem tratadas isoladamente, haja 

vista que a prática deve ter em vista a validação dos pressupostos teóricos e os pressupostos 

teóricos devem ressignificar as práticas pedagógicas desenvolvidas no processo de ensino e 

aprendizagem. Isto é fundamental na escolha de quais conteúdos priorizar no processo de 

ensino de cada disciplina. Por um lado, o estudante deve ser levado a compreender a 

importância prática do conhecimento teórico que está adquirindo, por outro lado, o professor 

deve ter em mente a necessidade de se munir de conhecimento teórico a fim de justificar e 

aperfeiçoar a sua prática pedagógica. Deste modo, consideramos que, ao adquirir 

determinado conhecimento sobre um conceito, o estudante deve ser capaz de problematizar 

este conceito a fim de aplicá-lo na análise de situações-problema, de modo a desenvolver 

reflexão crítica e produzir síntese sobre o seu aprendizado. 

          O princípio da interdisciplinaridade é contemplado a todo instante na prática 

desenvolvida em nossa unidade de ensino, haja vista que é essencial na realização dos 

projetos pedagógicos propostos aos estudantes. Ao trabalhar com a Pedagogia de Projetos, o 

tema gerador dos projetos é contemplado nas mais diversas disciplinas curriculares, 

permitindo um aprofundamento do tema abordado sob diversas perspectivas o que facilita o 

processo de compreensão por parte do estudante. Com a aplicação de projetos, a 
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interdisciplinaridade se torna a regra da prática pedagógica diária e não a exceção por ocasião 

de realização de avaliações objetivas. Para que este trabalho dialógico se realize, as 

coordenações de área são imprescindíveis e valorizadas pelos professores regentes, que veem 

neste espaço a oportunidade de planejar conjuntamente com colegas da mesma área de 

conhecimento, a fim de tornar o processo de ensino mais dinâmico e integrado. Da mesma 

forma, nas coordenações coletivas é possível ainda  ampliar este diálogo favorecendo a 

comunicação das mais diversas áreas em um tempo oportuno para o entrelaçamento dos 

objetivos de ensino planejados durante a semana. 

          Enxergamos o princípio da contextualização como extremamente fundamental para 

que o estudante possa produzir um conhecimento significativo. Para tanto, buscamos valorizar 

as experiências trazidas por nossos estudantes oriundos das mais diversas realidades a fim de 

que ele possa sentir-se sujeito capaz de produzir significado para aquilo que está aprendendo. 

A contextualização é a todo momento desenvolvida em sala de aula, por meio do emprego de 

metodologias ativas que permitem a efetiva participação do estudante no processo de 

aprendizagem. A todo instante são convidados a produzir síntese e a externar aquilo que 

compreenderam das explanações feitas pelo professor, circunstâncias em que podem ilustrar 

com exemplos da sua realidade o conteúdo em pauta. 

          O princípio da flexibilização, o qual garante às unidades de ensino organizar e 

selecionar conteúdos que melhor atendem a sua clientela, para além da base curricular 

comum nacional, é extensamente explorado no Centro de Ensino Fundamental Polivalente, 

sobretudo no que diz respeito à elaboração dos Planos de Ensino da Parte Diversificada que 

são modificados anualmente a fim de oferecer ao estudante um amplo leque de formação que 

melhor contemple as suas necessidades sociais. Ademais, também na elaboração dos projetos 

institucionais a flexibilização curricular é contemplada, haja vista que os estudantes e a 

comunidade em geral são ouvidos preliminarmente, a fim de diagnosticar temas geradores e 

formatos de execução que melhor atendam às suas expectativas. A exemplo dos Projetos 

Interdisciplinares Institucionais por Área de Conhecimento, desenvolvidos ao longo ano que 

visa o enfoque das diversas expressões artísticas como produto final a ser apresentado, ideia 
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que surgiu como uma sugestão dos estudantes do oitavo e nono ano que desejavam um espaço 

na escola para mostrar e reconstruir seus talentos artísticos. 
 

5.2 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

            Além dos Princípios Epistemológicos, os Pressupostos Teóricos do Currículo em 

Movimento descrevem ainda os Princípios da Educação Integral a serem observados no 

planejamento, na organização e na execução dos processos de ensino e aprendizagem, quais 

sejam: a integralidade; a intersetorialização; a transversalidade; a territorialidade; o 

trabalho em rede e o diálogo entre comunidade e escola. 
 

            O princípio da integralidade, isto é a Educação Integral, não consiste apenas no 

aumento da carga horária de permanência do estudante nas dependências da unidade escolar. 

Educação Integral é compreendida pela rede distrital de educação como um processo 

educativo capaz de formar o educando integralmente, isto é, dando a devida atenção a todas 

as dimensões de sua vida, atentando para a formaçção cognitiva, afetiva, psicomotora e social. 

Considera-se que as potencialidades do indivíduo são despertadas ao longo da vida com 

estímulos oriundos das mais diversas áreas do conhecimento. 
 

            Daí considerarmos de extrema relevância o conhecimento artístico e cultural que  

humaniza aqueles que são postos em seu contato e o esporte que  contribui para a socialização 

e formação de competências e habilidades para o trabalho em equipe, tão imprescindível 

no mundo contemporâneo. Em nossa unidade de ensino, a Semana da Educação para a 

Vida, já tradicional em nossa comunidade escolar é voltada para a prática desportiva em 

equipe, na tão esperada temporada de Jogos Internos, onde os estudantes têem a 

oportunidade de estreitar laços de amizade e cooperação entre pares e entre os professores, 

contribuindo para a harmonização do espaço escolar, como um todo. Em virtude da nova onda 

da Covid 19, os Jogos Internos do Polivalente foram adiados para 2023. 

            A intersetorialização que consiste em assegurar a comunicação e funcionamento 

colaborativo das diversas esferas públicas, de diferentes campos é uma garantia dos 
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trabalhos que desenvolvemos em nossa unidade de ensino, uma vez que a todo instante 

estimulamos a comunidade escolar na busca pela participação em projetos sociais de 

desenvolvimento econômico (Bolsa Família), de mobilidade pública (Passe Livre), 

culturais (feiras e exposições artísticas) e esportivos (diversos campeonatos esportivos dos 

quais sempre participamos ativamente e conquistamos prêmios para a escola) que são 

oferecidos pelo Governo do Distrito Federal e pelo Governo Federal, a fim de otimizar a 

participação da sociedade nas políticas públicas que lhe são ofertadas. 

            A transversalidade é operacionalizada na escola em conformidade com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998), que formaliza a incorporação de questões sociais no currículo 

escolar, no sentido de promover uma educação para a cidadania, buscar um tratamento 

didático para temas como: ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e orientação 

sexual. A inclusão de temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais oportuniza o 

princípio da flexibilização curricular, uma vez que promove uma abertura para a abordagem de 

assuntos que antes eram negligenciados pela rigidez das matrizes curriculares. Em nossa 

unidade de ensino, os temas transversais são abordados sempre de modo a favorecer a 

dignidade da pessoa humana, repudiando toda e qualquer forma de discriminação e 

preconceito em virtude das diferenças de cor, raça, religião, gênero, econômicas, sociais, 

orientação sexual, no sentido de promover a igualdade de direitos, sobretudo do direito à 

educação pública e de qualidade. A abordagem dos temas transversais também visa a 

promoção da participação dos estudantes e da comunidade em geral, tratando-os como 

cidadãos nos diversos processos decisórios no que diz respeito à instituição de ensino e ao 

seu processo de ensino e aprendizagem. Os temas transversais oportunizam ainda a tomada 

de consciência quanto à importância de cada indivíduo para a instrumentalização do 

conhecimento adquirido como forma de promoção de um país mais justo e democrático. 

            A territorialidade, isto é, a ruptura com os muros da escola e a ocupação pela 

comunidade escolar de outros espaços que favoreçam a aprendizagem é uma constante no 

CEF Polivalente. A escola organiza diversas atividades que permitem a territorialidade, tais 

como visitas a museus, centros de convenções, feiras, cinema e teatro, ginásios, clubes, a fim 
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de oportunizar aos estudantes o acesso a diversos locais culturais em nossa cidade. Observa-

se nestas incursões pelo espaço urbano um desejo profundo por parte dos estudantes em 

apropriar-se do conhecimento que lhe é oferecido, circunstâncias em que têm a possibilidade 

de construir novos olhares, novas tomadas de consciência e posicionamentos sobre o lugar 

onde vivem.  
 

            O trabalho em rede, por sua vez, oportuniza que todos os sujeitos da comunidade 

escolar trabalhem pelo objetivo comum que é a aprendizagem dos estudantes. Os diversos 

segmentos da escola são constantemente convidados ao diálogo e à troca de experiências, 

durante todo o ano letivo a fim de que o estudante tenha a oportunidade de ser avaliado sob os 

mais diversos aspectos, com o objetivo de produzir diagnósticos que corroborem para o seu 

desenvolvimento integral. 

              Na prática de todos os princípios aqui elencados o diálogo entre a escola e a 

comunidade é uma constante. A comunidade, em todos os seus segmentos, é convidada a 

refletir sobre o projeto político pedagógico da escola e a corroborar para que este documento 

seja ajustado às reais necessidades educacionais. Além das tradicionais reuniões bimestrais 

de pais para o recebimento de boletins escolares, as famílias são constantemente convidadas 

à escola por ocasião da culminância de projetos, circunstâncias em que podem expor as mais 

diversas realidades que tornam a nossa comunidade enriquecida pelas diversas histórias e 

itinerários das famílias que são atendidas por nós, circunstâncias em que se torna possível o 

resgate de valores culturais e tradições. Ademais, os pais e responsáveis são a todo instante 

convidados à escola para participar ativamente de reuniões no contexto da gestão 

democrática.  
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo Geral 
 
          O objetivo geral alinha-se à missão da Unidade Escolar que é de estabelecer metas, 

levantar necessidades, questionar validades e propor soluções que propiciem maior eficácia 

nas atividades administrativas/pedagógicas, antevendo o futuro, fazendo do espaço escolar, o 

ambiente adequado para o crescimento do aluno, com a finalidade de formar cidadãos globais 

críticos, conscientes, criativos. 
 

6.2 Objetivos Específicos 
 
          Estes objetivos foram divididos em objetivos institucionais, metas a serem alcançadas 

pela instituição e competências transdisciplinares, metas a serem alcançadas pelos estudantes, 

por meio do ensino ofertado no CEF Polivalente. 
 

6.3 Objetivos institucionais 
 
 Oferecer Educação Pública de qualidade no âmbito do Ensino Fundamental Anos Finais; 

 Proporcionar condições de ensino e aprendizagem significativos a fim de formar cidadãos 

autônomos, críticos e criativos; 

 Oportunizar o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para a vida em 

sociedade; 

 Oferecer recursos e estratégias diversas para a aquisição de conhecimentos necessários ao 

prosseguimento dos estudos no âmbito do nível Médio; 

 Oferecer adequação curricular aos estudantes especiais que dela tenha necessidade, a fim 

de respeitar os tempos e especificidades de aprendizagem destes estudantes. 

 Integrar a família ao processo de ensino e aprendizagem, tornando-a consciente de sua 

responsabilidade na formação integral de seus filhos; 

 Fomentar entre estudantes hábitos de estudo, planejamento de atividades escolares, gestão 

do tempo destinado às tarefas acadêmicas, de descanso e de lazer; 

 Estimular a prática esportiva com a finalidade de desenvolvimento da consciência 
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corporal e promoção do bem-estar; 

 Adequar continuamente as práticas pedagógicas às diretrizes curriculares de forma a 

oferecer uma educação de excelência, que contemplem os vários percursos formativos 

inerentes aos componentes curriculares; 

 Promover práticas de reflexão sobre a conduta assumida pelo estudante no âmbito do 

espaço escolar, de forma a conscientizá-lo da importância da manutenção de uma postura de 

dignidade na sala de aula, perante seus colegas e professores; 

 Oferecer aos estudantes práticas de relaxamento e redução do estresse com finalidade de 

inibir comportamentos e pensamentos violentos e construir um espaço educativo 

harmonizado. 
 

6.4 Administrativos/Pedagógicos 
 
 Atender os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em dois turnos, visando o seu 

crescimento físico, intelectual e social, integrado na sociedade em que vivem, tendo uma 

visão crítica desta, consciente de seu papel na construção da História e de sua relação com 

o Mundo; 

 Cumprir o Regimento Escolar dos Estabelecimentos de Ensino do Distrito Federal tendo 

como objetivo o aluno em sua formação integral, atendendo às Leis e normas emanadas do 

Sistema de Ensino (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96) e 

administrando o patrimônio público, cônscios de sua importância para a sociedade que dele 

participa; 

 Incentivar, apoiar e propiciar cursos a todos os profissionais e auxiliares da educação bem 

como os alunos, objetivando o crescimento pessoal e do grupo, atendendo as peculiaridades 

de cada seguimento. 

 

 

 

 



 

56  

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 

                Com a finalidade de fornecer uma Educação Integral, inclusiva e capaz de 

promover a cidadania, bem como, com a finalidade de oferecer um ambiente para a 

aprendizagem conectado com a rede distrital de educação, nosso projeto político 

pedagógico está alicerçado nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento (2018), 

formulado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e adotado em todas as escolas 

da rede distrital de educação. 

Assumimos o compromisso de educar seguindo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998), com o objetivo de formar cidadãos críticos, criativos e participativos, capazes de 

assumir posições de destaque em suas comunidades, no sentido de lutarem para uma 

sociedade mais justa, democrática e igualitária. 

A Pedagogia Histórico-Crítica, concepção teórica fundamental ao Currículo em 

Movimento adotado pela Rede Pública do Distrito Federal é a base dos nossos trabalhos, 

no sentido de permitir aos estudantes identificarem, reconhecerem e problematizarem as 

diversas formas de prática social, refletirem sobre estas práticas, a partir da 

instrumentalização teórica fornecida na sala de aula, produzir síntese sobre o que 

aprendeu e tornar este aprendizado instrumento para a transformação de suas práticas 

sociais, contribuindo também de forma a que todos ao seu redor transformem suas ações, 

positivamente, de modo a favorecer a formação de uma sociedade mais consciente de sua 

atuação. 

A Psicologia Histórico-Cultural é a opção teórico-metodológica adotada pelo 

Currículo em Movimento do Distrito Federal e também contemplada em nossa unidade de 

ensino, uma vez que permite a oferta de um processo de ensino e aprendizagem calcado 

na realidade socioeconômica do Distrito Federal, oferecendo ao estudante oportunidades 

de problematizar o contexto social, econômico e cultural do qual advêm, com vistas a 

viabilizar a reflexão e transformação das práticas sociais, no sentido de formar uma 

sociedade capaz de conviver harmonicamente com as diversas heterogeneidades que se 

apresentam socialmente. Diante de tais heterogeneidades é fundamental a democratização 
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de saberes, no sentido de garantir a todos condições dignas de aprendizagem e formação 

cidadã, levando educação pública de qualidade às mais diversas regiões administrativas. 

Neste sentido, nossa escola possui ainda um desafio maior, que é receber 

estudantes das mais diversas realidades sociais e formar alunos conscientes da 

importância de conviver de forma profícua com tais realidades, sem discriminações, sem 

humilhações, sem seletividade, sem favoritismos, de forma a garantir tratamento 

igualitário aos estudantes por nós atendidos. 

Neste sentido, valorizamos em nossas práticas pedagógicas a Pedagogia de 

Projetos que pressupõe a interação com o outro para a construção do conhecimento e para 

o desenvolvimento integral dos nossos educandos. 

Nesta perspectiva, consideramos fundamental o trabalho com os eixos 

transversais nas mais diversas disciplinas do nosso currículo a fim de que a educação não 

fique estanque à transmissão de um saber institucionalizado, mas sim, que seja capaz de 

operar a própria ressignificação das práticas sociais no cotidiano dos nossos alunos. 

Diante de tamanha heterogeneidade é sempre fundamental repensar os tempos de 

aprendizagem de cada criança e adolescente, haja vista a diversidade dos percursos 

formativos específicos a cada aluno, pois embora a grande maioria seja oriunda da rede 

de ensino distrital, são gritantes os desnivelamentos que se apresentam aos professores 

em um só sala de aula, necessitando de adaptações curriculares as mais diversas a fim 

de acessar a todos os estudantes. 

A partir dos Temas Transversais, os projetos são apresentados como uma 

prática educacional em que o educando participa ativamente da construção de seu 

conhecimento, enfrentando a cada momento grandes desafios, desenvolvendo suas 

múltiplas inteligências por meio de aprendizagens fundamentais que permitem a 

percepção de um mundo sem fronteiras dentro e fora da sala de aula, visando o estudo do 

meio, a sondagem da comunidade e o trabalho na comunidade, integrando assim, de 

forma interdisciplinar, a realidade local às questões específicas da escola. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 
 

O trabalho pedagógico do Centro de Ensino Fundamental Polivalente atende 

em caráter de matrícula regular exclusivamente alunos matriculados nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental. O trabalho pedagógico está organizado em Ciclos para as 

Aprendizagens. Atendemos o 3º Ciclo de aprendizagem que é dividido em Bloco I (6º e 

7º ano do Ensino Fundamental) que é atendido no turno vespertino e Bloco II (8º e 9º ano 

do Ensino Fundamental) que é atendido no turno matutino. Todos os alunos estão 

matriculados em classes de ensino regular e a escola não conta com Classes de Ensino 

Especial. 

Nossa escola é inclusiva e atende atualmente cerca de 140 estudantes com 

necessidades educacionais especiais (ANEE) e estudantes com transtornos. Alguns 

destes estudantes são acompanhados pela Sala de Recursos, pelo Serviço de Orientação 

Educacional e pelo Serviço da Psicóloga de Equipe. A escola conta ainda com uma Sala 

de Apoio à Aprendizagem a Estudantes com transtornos de aprendizagem que, além de 

atender estudantes da escola é também Polo de atendimento de estudantes oriundos de 

outras unidades escolares da Coordenação Regional do Plano Piloto. 
 

O processo de inclusão dos estudantes com necessidades especiais ocorre com 

o cultivo do respeito, da solidariedade e da boa interação em todos os ambientes 

escolares, a fim de promover uma educação capaz de favorecer o desenvolvimento dos 

estudantes sem acepções discriminatórias. Todos os estudantes com necessidades 

especiais participam de igual forma em relação aos demais estudantes de todas as 

atividades escolares realizadas dentro e fora do espaço escolar. 
 

Além disso, quando se faz necessário são formuladas as devidas adequações 

curriculares que propiciam um melhor aproveitamento dos estudos por parte daqueles 

com necessidades especiais. As adequações curriculares são realizadas pela Sala de 

Recursos e pelos professores regentes e aplicadas aos estudantes, quando de forma 
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escrita, em pastas específicas ou em seus próprios cadernos escolares. Além disso, há 

um zelo por parte dos professores na elaboração de aulas atrativas e criativas com o 

objetivo de serem compreendidas pelos mais diversos estudantes, considerando-se os 

desníveis de formação dos estudantes em uma mesma turma, bem como, as necessidades 

especiais dos estudantes. 

Em nossa escola existem diversos espaços destinados a uma aprendizagem 

fora da sala de aula, tais como: 
 

Sala de recursos 
 

A Sala de Recursos do CEF Polivalente é de natureza generalista, atendendo 

estudantes com deficiência intelectual, física, múltipla e transtorno global do 

desenvolvimento. É composta por duas profissionais do Atendimento Educacional 

Especializado em áreas de atuação distintas: em Exatas por Ziza Eliane Kollar 

Guimarães e em Humanas/Códigos e Linguagens por Érika do Amaral dos Santos 

Freitas. 

O atendimento educacional especializado foi definido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, conforme a Resolução 

CNE/CEB nº 02/2001. Trata-se de um serviço de natureza pedagógica, dentro da 

perspectiva inclusiva, que permite complementar ou suplementar o currículo aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais inseridos nas classes comuns de 

todas as etapas ou modalidades da Educação Básica, a definir de acordo com a 

deficiência/transtorno do educando, desenvolvido, preferencialmente, no contraturno. 

 
Sala de Leitura 
 

A sala de leitura do Centro de Ensino Fundamental Polivalente trata- se de um 

espaço funcional na escola, onde os estudantes podem realizar empréstimos de livros 

literários, atividades guiadas com professores regentes, realizar atividades de leitura, 

pesquisa e atividades extraclasse. Em função de espaço reduzido, o atendimento é feito 
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com agendamento. Infelizmente, não estamos realizando atendimento no ambiente da 

sala de leitura por falta de um profissional. Apenas fazendo o empréstimo dos livros 

didáticos. 
 

Sala de Apoio à Aprendizagem 
 

A Sala de apoio à aprendizagem funciona em sala específica e possui o objetivo 

geral de atender aos estudantes com Transtorno Funcionais Específicos, auxiliando nas 

queixas escolares, intervindo nas suas dificuldades de aprendizagem e no fracasso 

escolar. Os trabalhos são desenvolvidos pela Pedagoga Ivone Marques de Oliveira e 

objetiva também desenvolver as atividades sistematizadas orientadas pelo SEEAA e 

estratégias definidas em estudo de caso, atuar com os eixos de intervenção, trocar 

informações com os profissionais da SEEAA e OE relacionadas aos alunos com 

Transtornos Funcionais Específicos, planejar as intervenções a serem realizadas com os 

alunos com TFE após leitura dos laudos médicos e relatório do SEEAA; atender os 

alunos com TFE no contra turno, em dois encontros semanais em agrupamentos 

conforme sugerido em Portaria 39/2012, que originou o trabalho do SAA, com 

alterações na portaria 395/2018 e Estratégia de matrícula referente ao quantitativo de 

alunos atendidos e suas especificações. Este serviço atende alunos do  CEF Polivalente 

e de outras unidades escolares do Plano Piloto. 
 

 Sala de Orientação Educacional 
 

O Serviço de orientação Educacional é pautado pelo planejamento das ações 

visando melhor aproveitamento da atividade educacional. No Serviço de Orientação 

Educacional (SOE) não poderia ser diferente, a fim de que seja uma prática dinâmica, 

contínua, sistemática e integrada ao currículo escolar. Portanto, este serviço tem o 

objetivo de garantir o desenvolvimento pleno do aluno por meio de ações 

contextualizadas que o auxilie no processo ensino-aprendizagem. 
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Serviço de Psicologia Escolar 
 

O Serviço de Psicologia Escolar visa contribuir com o trabalho coletivo 

desenvolvido na instituição escolar, em parceria com os demais profissionais: 

professores, supervisor pedagógico, coordenadores de turnos, equipe gestora, entre 

outros. Para tanto, a Psicóloga da Equipe Ana Rita Zamberlam participa das 

coordenações coletivas, bem como, do conselho de classe e demais atividades realizadas 

na escola. Há um trabalho voltado para o acolhimento da demanda do professor, 

conhecer seu trabalho e estratégias que envolvam as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, assim como, propõe novas abordagens de ação, estabelece parcerias com outros 

profissionais para discutir casos de alunos com dificuldades de aprendizagem, acolhe e 

acompanha o aluno nas suas questões pedagógicas e emocionais que estejam 

interferindo em seu desempenho acadêmico, propõe outras estratégias de organização 

de estudo junto ao aluno, professor e família, entre diversas outras ações que contribuem 

para o sucesso dos estudantes. 

 
Educador Social Voluntário 
 

Os Educadores sociais voluntários lotados no Centro de Ensino Fundamental 

Polivalente atuam de forma efetiva na escola dando suporte ao à sala de recursos e à 

coordenação pedagógica no que diz respeito ao atendimento educacional especializado 

de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. Sendo quatro 

educadores sociais voluntários para atendimento ao turno vespertino (sexto e sétimos 

anos), em virtude da grande demanda no turno. 
 

Laboratório de Informática 
 

O espaço do Laboratório de Informática é destinado a viabilizar a prática docente 

com uso das TIC's (Tecnologias da Informação e Comunicação). O laboratório precisa 

ser equipado com computadores mais modernos e ter acesso à internet. Infelizmente, não 

temos um professor específico para atendimento no laboratório de informática. 
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Mecanografia 
 

A sala de mecanografia tem por objetivo viabilizar pedagogicamente juntamente 

com o financeiro, a preparação de material pedagógico para complementação das 

atividades desenvolvidas pelos professores regentes, não existindo limite de cópias para 

o professor/componente curricular para que o pedagógico não fique comprometido ou 

prejudicado. Na mecanografia, os materiais dos professores podem ser digitados, 

digitalizados, reproduzidos e impressos. 

 
         Brinquedoteca 

 
É um espaço articulado entre a Sala de Recursos, Sala de Apoio, SOE, Psicologia 

Escolar e Professores regentes. Tem como objetivo oferecer atendimento educacional 

especializado de forma lúdica para alunos portadores de DI, DA, DV, DF, Síndrome de 

Down, e com Transtornos de Conduta ( DPAC, TDA e TDAH, etc...) , foi criado com 

verbas do PDDE. 
 

Sala ambiente 
 

Todas as salas de aula da escola são salas ambiente, isto é, destinadas 

especificamente a um componente curricular no Turno Matutino e no Turno Vespertino 

e tem como objetivo criar um ambiente dinâmico e eficiente, onde o aluno possa 

estabelecer maior conexão com a disciplina em questão e o seu professor já estará 

esperando-o preparado com todo o material e com todos os instrumentos da aula 

planejada para o dia. Além de proporcionar ao aluno uma rápida movimentação por 

parte do estudante a fim de melhorar questões comportamentais antes comprometidas 

em virtude da permanência no mesmo espaço por seis aulas consecutivas. 
 

O cumprimento da matriz curricular é enriquecido com Projetos Especiais e 

participação dos alunos em outros projetos. 
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          Pedagogia de projetos 
 

O CEF Polivalente sempre participou de avaliação externa que, dentre outros 

objetivos, tem-se o de fornecer dados considerados de suma importância para que a 

comunidade escolar estabeleça metas e implante mudanças no funcionamento da escola 

com o intuito de melhorar cada vez mais a qualidade do ensino. 

          Nesta unidade de Ensino, os alunos dos 9ºanos, por exemplo, tiveram o melhor 

desempenho em relação às Escolas Públicas da SEEDF em 2011. A média obtida pela 

escola sugere que os alunos se saíram bem na avaliação externa. Isso é demonstrado 

pelos resultados de 2012, onde 95% dos alunos da escola, submetidos à avaliação, 

obtiveram desempenho 5,6 (cinco vírgula seis) em Língua Portuguesa e Matemática. 

Com esse resultado alcançado, a escola entende que é necessário reforçar o ensino e 

motivar o aluno ampliando suas competências. 

            Na Proposta Político Pedagógica, a escola, com base nessas identificações de 

resultados, elabora quadros, esquemas, organogramas definindo conceitos mais ou 

menos estáveis em cada etapa da escolarização, de modo que as informações mediadoras 

possam ser flexíveis, eleitas e selecionadas de acordo com as circunstâncias vivenciadas 

no planejamento cotidiano. Dessa forma, no planejamento curricular estará definido não 

apenas o que ensinar, mas, sobretudo, o porquê da seleção dessa ou daquela informação 

e da utilização de metodologias determinadas, desenvolvendo competências e 

habilidades que são consideradas básicas, não somente para a continuidade de seu 

percurso curricular, mas, acima de tudo, para estruturar e conduzir suas atitudes na vida 

social. 

           Sendo assim, a Proposta Político Pedagógica do CEF Polivalente, com base em 

Projetos é feito com dados e informações sobre o desempenho da escola, as disciplinas e 

anos de escolaridade com baixo desempenho, a listagem dos problemas que devem ser 

atacados prioritariamente. 

Estamos certos de que nosso trabalho representa um ponto de partida para a 

prática de uma pedagogia transformadora, aquela que permite que as informações 
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adquiridas no decorrer do processo de aprendizagem se tornem possibilidades de ações 

para a recriação de uma realidade. 

O projeto interdisciplinar tem por objetivo auxiliar na tarefa de democratizar 

o saber, desenvolver no aluno as múltiplas habilidades, capacitando os educadores a 

formar jovens empreendedores, aptos a desenvolverem uma vida plena, neste século. 

Para tanto, suas atividades são elaboradas de forma a permitir o diálogo constante entre 

as disciplinas, possibilitando ao educando uma visão do conjunto do tema abordado, 

permitindo que ele seja capaz de identificar, avaliar e valorizar seus direitos, seus 

limites, de idealizar e realizar projetos resolvendo problemas, analisar e comparar 

situações, levantar hipóteses, superar conflitos de toda ordem, observar, inovar, criar, 

aprender com os outros descobrindo novos caminhos, adquirindo o hábito do estudo e 

da pesquisa. 

A Proposta Pedagógica do CEF Polivalente tem um objetivo prático para o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, numa abordagem sociointeracionista, 

transversal e contextualizada do conhecimento, capaz de permitir uma intervenção real 

no universo escolar, minimizando inúmeros problemas da aprendizagem, promovendo 

ações para a reconstrução da vida em sociedade, buscando um desenvolvimento 

sustentável, primando por uma vida de qualidade. 
 

O desenvolvimento e a execução dos projetos apresentados nesta Proposta 

Pedagógica propõe uma abordagem abrangente com enfoque na Pedagogia de Projetos, 

vislumbrando um conhecimento acima de tudo crítico. 
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9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

          9.1 - Avaliações internas do Desempenho do Estudante 
 

O Projeto Político Pedagógico deve considerar as singularidades e a 

participação de todos os sujeitos da escola, potencializando a criatividade, a capacidade 

reflexiva e a própria dinâmica dos envolvidos. Essa ideia remete à compreensão de que 

a relação entre os sujeitos que interagem na perspectiva do pesquisar, do ensinar e do 

aprender é marcada por situações desafiantes e intrigantes, sendo merecedoras de 

investigação. 

Os elementos teóricos acumulados são a base na qual se assentam a construção 

e reconstrução das investigações, de maneira que a realidade a investigar deve ser 

compreendida como disparadora da produção do conhecimento originando na prática 

reflexiva. 

Não é tarefa simplória. A avaliação, na perspectiva de construção do 

conhecimento, parte de duas premissas básicas: confiança na possibilidade dos 

educandos construírem suas próprias verdades e valorização de suas manifestações e 

interesses (Hoffman, 1998). 

Segundo a autora, uma nova perspectiva de avaliação exige do educador uma 

concepção de criança, de jovem e adulto, como sujeitos do seu próprio 

desenvolvimento, inseridos no contexto de sua realidade social e política. 

A avaliação deixa de ser um processo terminal do processo educativo para se 

transformar na busca incessante de compreensão das dificuldades do educando e na 

dinamização de novas oportunidades de conhecimento. 

A avaliação precisa ser arquitetada como estratégia de motivação coletiva que 

ao destacar melhores e piores, garanta sobretudo que todos desempenhem 

satisfatoriamente assim, para o sistema, avaliação é o teste sempre renovado da 

capacidade de atingir as metas e realizar os direitos e deveres,  para os alunos é 

motivação permanente para relembrar o empenho necessário. 
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A atual prática pedagógica exige uma nova visão de avaliação na qual os 

resultados sejam avaliados periodicamente para que seja possível rever planos e 

corrigir possíveis desvios. 

Com a pedagogia de projetos desenvolvida pela escola, a nova postura diante da 

aquisição de conhecimento abre espaço à pesquisa, ensinando o educando a aprender 

a aprender, a criar, a imaginar, a comunicar-se e permitindo constante avaliação do 

conteúdo e participação efetiva dos alunos no processo de aquisição do conhecimento. 

Os projetos transformam a avaliação em um processo contínuo com atividades 

vinculadas à realidade cotidiana da sala de aula. 

Na perspectiva da Pedagogia de Projetos é essencial, portanto a Avaliação 

Formativa, que leva em conta as diferentes formas de aprender do estudante. Também, 

coloca o discente como ator principal no processo de ensino aprendizagem, 

possibilitado o desenvolvimento de uma consciência auto avaliativa no que diz respeito 

ao seu processo de aprendizagem.  

Dessa forma, a equipe do CEF Polivalente realiza a avaliação formativa da seguinte 

forma: 

 Estabelecendo critérios claros e precisos; 

 Observando e acompanhando todo o processo, de toda produção dos alunos; 

 Analisando produções dos alunos, considerando seu nível de conhecimento e o todo de 

sua produção individual e em grupos, registros, textos, cadernos, trabalhos de pesquisa, 

seminários etc.; 

 Considerando a autoavaliação como parte do processo. Promovendo reuniões com o 

Conselho de Classe, para uma avaliação preventiva, ou seja, antes do término do 

bimestre, para avaliação do desempenho da turma e dos alunos individualmente. 
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          Temos especial atenção aos aspectos necessários para uma avaliação formativa de 

qualidade: 

 Atividades contextualizadas; 

 Abordagem de problemas complexos; 

 Utilização de todos os recursos disponíveis; 

 Contribuição no desenvolvimento de competências; 

 Apresentação de exigências antes da avaliação; 

 Análise da possibilidade de realização em duplas e em grupos; 

 Considerar as estratégias cognitivas dos alunos; 

 Respeitar as aptidões dos alunos e suas concepções prévias; 

 Considerar os erros como parte do processo; 

 Considerar, além da aquisição de conceitos, a aquisição de procedimentos e atitudes. 
 

Destaca-se que as intervenções para a recuperação das aprendizagens e dos objetivos 

de ensino não consolidados são feitas de forma paralela ao desenvolvimento curricular, 

contemplando diversas formas de trabalho, tais como: atendimento individual, estratégias 

de reagrupamento (atividade realizada durante aulas presenciais), correção coletiva de 

testes a fim de sanar dificuldades que levaram ao erro de questões, observações, escrita de 

relatórios, produção de sínteses orais e escritas, questionários de pesquisas, fichas de 

acompanhamento e autoavaliação, estudos dirigidos e trabalhos interdisciplinares, todos 

estes são organizados pelo professsor na sala de aula, antes e depois das avaliações 

bimestrais, circunstância em que o professor utiliza-se de recursos e metodologias 

diversificadas tais como jogos pedagógicos, monitoria e trabalho entre pares. Tais 

atividades são desenvolvida de forma a pôr em prática a concepção de avaliação das 

aprendizagens da rede de ensino que determina o caráter contínuo, cumulativo, diagnóstico 

e interdisciplinar das avaliações realizadas pelas instituições de ensino do Distrito Federal, 

de forma a dar os estudantes oportunidades de acomodação dos conhecimentos 

ministrados, conforme seus heterogêneos tempos para a efetivação da aprendizagem.  
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9.2  PROVA BIMESTRAL 
 
                As provas bimestrais são realizadas por área de conhecimento, no formato de 

prova multidisciplinar. Os textos são comuns e estão relacionados aos conteúdos aplicados 

pelos professores das diversas disciplinas e ao projeto bimestral institucional. Cada questão 

terá 4 opções para análise do estudante (a, b, c e d). As questões são todas de múltipla 

escolha, em que o estudante deve julgar correto ou incorreto. 

Para a realização deste trabalho grandioso de avaliação, os professores iniciam a escolha 

de textos, pelo menos com um mês de antecedência do início das avaliações, para que 

possam preparar em conjunto as questões, discutir quais textos são mais pertinentes e saber 

quais conteúdos serão tratados nas avaliações. Logo, se há 2 professores de uma mesma 

disciplina que deem aula para um ano de escolaridade em comum, o planejamento de 

ambos deve estar em perfeita sintonia. 

      As áreas de conhecimento constituídas são as seguintes: 
 

 Área 1 – (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias) - A prova tem 30 questões 

(Português/Inglês/ Arte/Ed. Física – 10 questões). 

 Área 2 – (Ciências Humanas e suas Tecnologias) - A prova tem 30 questões (Geografia 

-10 questões e História – 10 questões); 

 Área 3 – (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias) - A prova tem 20 

questões (Ciências -10 questões e Matemática – 10 questões). 

 
9.3 TESTES 
 
Além da avaliação bimestral, todos os estudantes realizam testes do conteúdo estudado em 

cada disciplina, no decorrer do bimestre. Os testes são agendados previamente pelo 

professor, de forma que o estudante não realize mais do que dois testes em um único dia. 

Os testes de todas as disciplinas são aplicados antes das provas bimestrais. 
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9.4  SIMULADOS 
 

Os estudantes do 9ºAno do Ensino Fundamental realizam dois simulados durante o ano letivo, 

com o objetivo de prepará-los para a realização de provas de maior abrangência de 

conteúdos. 

Os simulados são compostos de 50 questões, sendo: Português – 10 questões, Matemática - 

10 questões, História, Geografia, Ciências, Inglês e Arte – 06 questões cada componente 

curricular; 

As questões são de múltipla escolha trabalhando com itens corretos ou incorretos. 

Cada questão terá 5 opções a escolher (a, b, c, d, e). Os textos não estarão relacionados 

ao tema do projeto bimestral, portanto a equipe de professores deverá escolher os 

mesmos. 

9.5    EXERCÍCIO DE REVISÃO E BANCO DE EXERCÍCIOS 
 

O banco de exercícios contendo exercícios de revisão será elaborado pelo 

professor regente da disciplina, lembrando que o aluno disponibilizará de, no mínimo, uma 

aula para resolvê-los e utilizará de suas anotações e do livro para pesquisar e tirar suas 

dúvidas. O banco de exercícios, entregue rigorosamente pelos professores no início do 

bimestre letivo, é aplicado aos estudantes, quando da ausência do professor, com o 

objetivo de não deixar os estudantes ociosos e prejudicados no que diz respeito à perda 

de horas de estudo na sala de aula. 

 
9.6   PLANEJAMENTO 

 

O planejamento é a nossa palavra de ordem. As equipes de professores devem 

estar sempre em sintonia com o planejamento, organizando os conteúdos que serão 

ministrados em cada bimestre e cumprindo  as coordenações individuais e de área 

necessárias para a atualização das atividades semanais. 

O planejamento anual dos professores é realizado por área de conhecimento e 

entregue no primeiro bimestre, para a Supervisão Escolar. Posteriormente, este 
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planejamento é enviado para os pais dos estudantes via e-mail e são também postados na 

Plataforma, com conteúdos divididos por bimestre. 

O planejamento é também rigorosamente cobrado no que diz respeito à produção 

dos estudantes. Trabalhos extraclasse devem ser administrados considerando-se as 

variáveis que podem interferir diretamente em sua realização pelos alunos tais como: 

semana de avaliações bimestrais, sobrecarga de outras disciplinas, entre outros cuja 

pertinência seja observada pelos professores. 

9.7   DEVERES DE CASA 

Devem sempre ser dados, mas com coerência. De modo a fomentar no estudante 

o espírito de organização e o hábito de estudo, sendo dosados considerando-se as demais 

disciplinas a que os estudantes devem cumprir. Os estudantes do 6º ano devem ter especial 

atenção no que se refere a este item, em virtude do processo de transição que vivem ao sair 

da escola classe e ingressa no Ensino Fundamental II. De forma a propiciar a este estudante 

tempo para se adaptar, a cada  início do ano letivo. A correção dos deveres de casa é 

rigorosamente seguida, pois é nesse momento que se pode perceber a dificuldade do aluno. 
 

9.8   LIVROS DE LITERATURA 
 

Ler é um hábito poderoso que nos faz conhecer mundos e ideias. Por meio da 

leitura, a pessoa desenvolve a criatividade, a imaginação, a empatia e adquire cultura, 

conhecimentos e valores. 

Pesquisas mostram que a pessoa que lê é beneficiada em diversos sentidos: ela 

aprende melhor, pronuncia melhor as palavras, ajuda a fixar a grafia correta e se comunica 

melhor de forma geral. A leitura frequente ajuda a criar familiaridade e proximidade com o 

mundo da escrita e por sua vez, facilita e ajuda em todas as disciplinas. 

A seleção desses livros visa a atender à necessidade de discutir temas de 

relevância pedagógica no que se refere às questões sociais, políticas e de cidadania. 

A equipe de Língua Portuguesa escolhe todo início de ano letivo, os livros 

literários a serem lidos no Bimestre. A cada bimestre, os estudantes leem um livro literário, 
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com o objetivo de fomentar o hábito da leitura. Os livros são diferentes para cada ano de 

escolaridade e pelo menos, dois títulos são repetidos de um ano para outro. Na medida do 

possível, os professores integram a leitura deste livro em projeto interdisciplinares. 

           9.9 COMPOSIÇÃO DA NOTA BIMESTRAL DO ALUNO 

                   Tabela de divisão das Notas Bimestrais/2022 
6º ao 9ºAno  

 
 

 
BIMESTRE INSTRUMENTO AVALIATIVO PONTUAÇÃO  

 

 

1º Bimestre 

Prova Multidisciplinar 3,0 

Teste(s) 2,0 

Projeto Bimestral 1,0 

Estudo Dirigido 0,5 

Atividades Pedagógicas 3,5 

 Total 10 Pontos 

 

 

2º Bimestre 

Prova Multidisciplinar 3,0 

Teste(s) 2,0 

Projeto Bimestral/ XX JIP 1,0 

Estudo Dirigido 0,5 

Atividades Pedagógicas 3,5 

 Total 10 Pontos 

 

 
3º Bimestre 

Prova Multidisciplinar 3,0 

Teste(s) 2,0 

Projeto Bimestral 1,0 

Estudo Dirigido 0,5 

Atividades Pedagógicas 3,5 

 Total 10 Pontos 

 

 

4º Bimestre 

Prova Multidisciplinar 3,0 

Teste(s) 2,0 

Projeto Bimestral 1,0 

Estudo Dirigido 0,5 

Atividades Pedagógicas 3,5 

 Total 10 Pontos 
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Tabela de divisão das Notas Bimestrais/2022 
6º ao 9ºAno 

Educação Física/Arte 
BIMESTRE INSTRUMENTO AVALIATIVO PONTUAÇÃO  

 

 

1º Bimestre 

Prova Multidisciplinar 3,0 

Teste(s) 2,0 

Projeto Bimestral 1,0 

Atividades Pedagógicas 4,0 

 Total 10 Pontos 

 

 

2º Bimestre 

Prova Multidisciplinar 3,0 

Teste(s) 2,0 

Projeto Bimestral/ XIX JIP 1,0 

Atividades Pedagógicas 4,0 

 Total 10 Pontos 

 

 

3º Bimestre 

Prova Multidisciplinar 3,0 

Teste(s) 2,0 

Projeto Bimestral 1,0 

Atividades Pedagógicas 4,0 

 Total 10 Pontos 

 
 

4º Bimestre 

Prova Multidisciplinar 3,0 

Teste(s) 2,0 

Projeto Bimestral 1,0 

Atividades Pedagógicas 4,0 

 Total 10 Pontos 

 

Os resultados bimestrais e finais de avaliação do rendimento escolar no Ensino 

Fundamental, a partir do 6º ano, são expressos por meio de notas, que variam numa escala 

de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

Somente a Média Final (MF) e a nota de Recuperação Final (RF) são 

arredondadas, de acordo com o seguinte critério: nos intervalos de 0,01 a 0,24 e de 0,51 a 

0,74 o arredondamento é para menos; nos intervalos de 0,25 a 0,49 e de 0,75 a 0,99 o 
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arredondamento é para mais. A Média Final (MF) em cada componente curricular nos 

cursos de organização anual é obtida por meio da média dos quatro bimestres letivos, de 

acordo com a fórmula seguinte: 

MF = NB1 + NB2 + NB3 + NB4 ≥ 5,0 

4 

MF = Média Final ≥ (5,0) 

NB1 = Nota do 1º Bimestre 

NB2 = Nota do 2º Bimestre 

NB3 = Nota do 3º Bimestre 

NB4 = Nota do 4º Bimestre 
 

CONSELHO DE CLASSE 
 
HISTÓRICO 

Em atendimento à Lei 5.692/71, à Ordem de Serviço n.º 29 de 26 de 

novembro de 1985, o DIE aprova o documento “Subsídios para Elaboração do Regimento 

Escolar”, em conformidade com as normas estabelecidas pela Resolução 01/74, do 

Conselho de Educação. O Regimento Escolar dos Estabelecimentos de Ensino do Distrito 

Federal dedica a Seção I, do Capítulo IV do Título I, às normas para constituição e 

funcionamento dos Conselhos de Classe. 
 

FUNCIONAMENTO 

No Centro de Ensino Fundamental Polivalente, em atendimento ao 

Regimento Escolar dos Estabelecimentos de Ensino do Distrito Federal (Parecer n.º 60/01 

– CEDF), o Conselho de Classe é composto por Professores da turma em análise, 

presidido pelo Diretor, Vice-Diretor e/ou Supervisor Pedagógico da escola e assessorado 

pela Secretaria, Orientação Educacional, Psicologia Escolar e Coordenação Pedagógica. 

                O Conselho de Classe acontece uma vez por bimestre, de forma preventiva, 

ou seja, antes ou após o término do bimestre, para avaliação de desempenho da turma e dos 
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estudantes individualmente. O Conselho tem por objetivo propor estratégias para sanar 

deficiências e avaliar métodos, processos e técnicas de trabalho ou, extraordinariamente, 

sempre que se fizer necessário. 

A última reunião anual do Conselho tem por finalidade analisar e opinar 

sobre os resultados escolares e decidir sobre a reprovação ou aprovação dos alunos que 

não do ano letivo. 
 

RECUPERAÇÃO 
 

Conforme o Regimento Escolar, a recuperação, de responsabilidade direta do 

professor, sob o acompanhamento da Direção, Assistência da instituição de ensino e da 

Coordenação Regional do Ensino, com o apoio da família, destina- se ao aluno com 

aproveitamento insuficiente, considerando o sistema de avaliação adotado neste Regimento 

Escolar. 

A recuperação é oferecida nas seguintes modalidades: a) contínua, inserida no 

processo de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo, assim que identificado 

o baixo rendimento do estudante. 

A recuperação contínua não pressupõe a realização de provas específicas com a 

finalidade de alterar notas já obtidas. A recuperação final não se aplica a estudante retido 

em uma 6º ano ou segmento em razão de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) do total de horas letivas, anuais ou semestrais. 

A nota de recuperação final substitui o resultado anterior, expresso pela média 

final, se maior. 

Com a Organização Escolar em Ciclos para as aprendizagens, a retenção será 

admitida nos anos ímpares do 3o ciclo (7º e 9º anos). Os alunos dos 6º e 8º anos terão uma 

Progressão Continuada (PC). 

A dependência acontece entre os blocos I e II (do 7º para o 8 º ano). Nesse caso, 

a recuperação das aprendizagens nas disciplinas que o estudante não obteve aprovação 

acontece de forma paralela. Ao longo do período em que o discente cursa o bloco II, as 
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aprendizagens não desenvolvidas suficientemente no bloco anterior vão sendo trabalhadas 

por meio de trabalhos e atividades que privilegiam o alcance dos objetivos fragilizados e a 

avaliação formativa do estudante. 

A Progressão Continuada (PC) trata da ampliação de tempo escolar, que 

considera, em vez de anos, ciclos para as aprendizagens. A Progressão Continuada é aplicada 

por meio de reagrupamentos ao longo do ano letivo, formação de grupos de estudo com 

alunos em regime de progressão continuada, levando em consideração as necessidades 

específicas de cada estudante, avanço do estudante de um ano a outro, durante o ano letivo, 

se os resultados da avaliação o permitirem. Sendo compatível com as necessidades do 

estudante, a escola poderá ainda acrescentar outros mecanismos de progressão continuada 

em decisão tomada pelo conselho de classe ou fundamentada em estudos de casos e 

diagnósticos específicos. 

Logo, a Progressão Continuada rompe com o molde tradicional da dependência 

em que o estudante era avaliado exclusivamente com provas, sendo, portando, resultado de 

um processo de avaliação contínuo e formativo, visando o desenvolvimento integral do 

estudante. 

Não obstante, o estudante que não tiver a presença mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) do total de horas letivas, não tem direito à dependência e fica retido no ano em 

que estiver matriculado. 

No Centro de Ensino Fundamental Polivalente, a implementação do currículo é 

feita em conformidade com o Currículo em Movimento elaborado pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. 

Logo, o currículo é considerado um instrumento de construção social, exige-se 

que a escola trabalhe com o aluno a realidade de forma complexa, abrangente e em 

movimento, pois os padrões fixos, predeterminados dos currículos fechados não dão conta 

da compreensão necessária para uma inserção crítica e ativa na sociedade de hoje e não 

ajudam na construção de um cidadão ético e comprometido socialmente. Não há como 

dissociar o currículo das rápidas transformações da realidade. 
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Ainda no quarto bimestre do ano anterior é feita uma anamnese das maiores 

dificuldades encontradas ao longo do ano letivo para a implantação de projetos 

pedagógicos, o trabalho com os temas transversais e a interdisciplinaridade, bem como, 

realiza-se um diagnóstico de como tais dificuldades podem ser supridas no ano letivo 

subsequente. 

A implementação do currículo no Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

contempla a interdisciplinaridade por meio de Projetos Pedagógicos bem definidos, 

considerando que é necessário trabalhar o currículo como algo aberto, flexível, móvel. 

Fica cada vez mais claro que o saber não pertence mais a uma área de conhecimento, 

apenas. O currículo deixa de ser um espaço fixo, definido e alheio ao que lhe vai à volta, 

se vê invadido por outros saberes. 

As áreas de conhecimento se interpenetram, deixam de  ser isoladas, não se 

compreendem de forma fragmentada, mas contextualizada, não uniformemente, mas em 

diversas dimensões. 

A muldisciplinaridade é implementada atrelada à Pedagogia de Projetos, haja 

vista que o mesmo tema gerador é dividido em diversos subtemas que são abordados pelos 

professores conselheiros juntos à sua turma, ou no regime de oficinas pedagógicas, 

montadas em regime de áreas de interesse pelos diversos estudantes e professores da 

unidade escolar, assim como acontece no ano letivo de 2020. 

A contextualização dos temas e conteúdos abordados é uma constante da 

prática pedagógica dos professores e consta de forma clara em seus planos de ensino 

bimestrais e anuais. Os conteúdos trabalhados são ilustrados com apresentações em data 

show de músicas, vídeos, imagens, mapas, gráficos, infográficos, linhas do tempo, 

jornais, revistas, programas de televisão, podcasts, sites de internet, a fim de que o 

estudante possa produzir uma aprendizagem significativa atrelando ao conhecimento 

antigo o novo conhecimento que lhe é apresentado. Tais recursos visam aprofundar os 

níveis de absorção e consolidação do conhecimento, uma vez que faz uso de diversas 

linguagens. 
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Na semana que antecede a aplicação das provas bimestrais multidisciplinares o 

professor aplica seu projeto interventivo de consolidação de competências e habilidades 

ainda não fixadas por suas turmas em formato de trabalhos em grupo: os reagrupamentos. 

Este trabalho acontece durante as aulas.  

Neste momento, o professor divide as turmas em grupos e realiza as atividades 

de monitoria com os estudantes em que os estudantes que conseguiram adquirir o 

conhecimento e competência necessários sobre o conteúdo bimestral auxilia os demais 

estudantes que não conseguiram alcançar as metas propostas. No âmbito do 

reagrupamento são realizados jogos pedagógicos, atividades escritas, atividades orais, 

aulas de fixação, exposições orais, por parte dos estudantes, entre outras estratégias de 

ensino. 

Ao final do trabalho multidisciplinar, a escola organiza a tradicional Atividade 

Avaliativa Bimestral também de forma multidisciplinar como o resultado final do 

processo formativo estabelecido ao longo do bimestre. 

A Pedagogia de Projetos adotada pela escola favorece a eliminação de barreiras 

entre teoria e prática tornando os dois conceitos um único conceito, haja vista que é na 

prática de projetos que nossos alunos veem o funcionamento da teoria que é subjacente 

às diversas áreas do saber. Este processo ocorre a fim de que aconteça a aprendizagem 

com um paradigma aberto e em movimento é necessária uma interação no processo de 

trabalho pedagógico e que professores e alunos sejam conscientes de sua ação educativa, 

entendida como construção conjunta e intencional. 

Para desenvolver estas práticas curriculares e as novas concepções dos modos 

de ser, pensar e agir, implica em uma nova cultura na escola que exige planejamento a 

médio e longo prazo, clareza de referências, paciência histórica de quem luta, sabendo 

por que e para que luta. 

Edgar Morin indica mudanças concretas no sistema educativo desde a etapa inicial 

da escolarização até a universidade: a não fragmentação dos saberes, a reflexão sobre o 

que se ensina e a elaboração de um paradigma de relação circular entre as partes e o todo, 

o simples e o complexo. 
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A escola, portanto, aponta para além de si mesma e se alimenta das demandas 

e exigências sociais de seu tempo. Quando o querer se distancia do fazer é sinal de que o 

projeto político pedagógico não está sintonizado com o momento histórico presente e 

nesse momento o que é secundário muitas vezes é contado como principal. 

                  Diante disso, e seguindo as orientações do currículo das Escolas Públicas do 

Distrito Federal o CEF Polivalente privilegia a aquisição de aprendizagens significativas 

e o desenvolvimento de competências e norteia-se pelos princípios éticos e morais em 

que estão consubstanciadas as relações sociais, as do mundo do trabalho e as de 

convivência com o meio ambiente ampliando a capacidade de interpretar o mundo, a 

partir da possibilidade crescente de captar significados, de produzir conhecimentos, de 

adquirir competências e de dominar habilidades. O CEF Polivalente tem, portanto, o 

compromisso de trabalhar na formação de um cidadão crítico, participativo e ético. 
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10. MATRIZ CURRICULAR DOS ANOS FINAIS DO ENSINO  
FUNDAMENTAL DO CEF POLIVALENTE 
 

  
                                         Português                               

                                  
                                               Matemática 
                                               Geografia 

                                                História 

                     Arte 

                            Educação Física 
                                                     PD1       

                                             

                                                         PD2  

                                              

                                                          PD3 

                                                    Total 

 

6º 
05 

7º 
05 

8º 
05 

9º 
05 

05 05 05 05 
03 03 03 03 

03 03 03 03 
04 04 04 04 

02 02 02 02 

 
02 02 02 02 

03 03 03 03 
 

01 01 01 01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 
 

01 01 01 01 

30 30 30 30 

 
Partes do Currículo 

Componentes 
Curriculares 

Carga Horária Semanal por ano 

Ciências Naturais 

Língua 
Estrangeira 
Moderna 

Base Semanal Comum 

 
 

Parte Diversificada 



 
 

80  

 
 
 

           PLANEJAMENTO ANUAL – 2022 
       6º ANO 

Prezado Pais/Responsável 
 Visando promover um melhor acompanhamento do(a) seu(sua) filho(a), encaminhamos o conteúdo anual de cada componente curricular, de acordo com as 
orientações e normas vigentes da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ressaltamos que o conteúdo é flexível e pode ser alterado a qualquer 
momento, segundo as necessidades pedagógicas da escola. 
                    Cordialmente, 
                         Equipe Gestora CEF Polivalente 

               
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – CÓDIGOS, LINGUAGEM E SUAS TECNOLOGIAS 

1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 
ARTE 

 
6º ANO 

 
A a J 

 
MAÍRA 

 
 

Fundamentos de linguagem visual: 
 Cor – cores primárias, 

secundárias, terciárias, quentes, 
frias, complementares e 
monocromia. 

 Ponto, linha, textura, bi e 
tridimensionalidade. 

 Arte Rupestre: 
-Período Paleolítico. 
-Período Neolítico. 
 Jogos dramáticos e teatrais não 

verbais; 
 

Culturas da Antiguidade: 
 A arte no Egito 

Escultura 
Pintura 
Arquitetura 

 A arte na Grécia 
Escultura 
Pintura em cerâmica 
Arquitetura 

 A arte em Roma 
Escultura 
Pintura  
Arquitetura 

 Origem do teatro como expressão 
da diversidade humana: mitologia. 

 Tragédia e comédia no teatro. 
 
 

Arte medieval: 
 Arte Românica 
- Iluminuras 
- Trípticos 
- Simetria e assimetria 
 Arte Gótica 
- Arquitetura 
- Escultura 
- Vitrais 
- Danças medievais de roda 
- Canto gregoriano 

Matrizes culturais brasileiras: 
 Arte afro-brasileira: 

A importância da influência africana 
na formação da cultura brasileira. 

A obra de Rubem Valentim 
 Elementos rituais de dança: 

movimentos expressivos em 
manifestações cênicas afro-
brasileiras. 
 Arte indígena: 
- Marajoara. 
-Tapajó. 
- Pintura corporal suas funções e 
características. 
- As manifestações artísticas 
indígenas: cestarias, arte plumária. 
 

 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIVALENTE 
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

6º ANO 
 

A a J 
 

DEYSE 
 

E 
 

MAYSSARA 

 Estratégias e procedimentos de 
leitura, planejamento e produção 
texto. 

 Narração e elementos da 
narrativa - enredo: ordem linear e 
não linear (situação inicial, 
conflito, clímax e desfecho). 

 Variação linguística.  
 Linguagem Formal e Informal. 
 Apreciação, réplica e leitura de 

textos de diferentes tipos e 
gêneros: Relato Pessoal 
(principais características). 

 Apreciação, réplica e leitura de 
textos de diferentes tipos e 
gêneros: Poema (principais 
características). Eu poético (eu 
lírico). 

 Sentido próprio e sentido 
figurado. 

 Efeitos de sentido: conotação e 
denotação. 

 Entrevista - estratégias, 
abordagem, organização etc. 

 Apreciação, réplica e leitura de 
textos de diferentes tipos e 
gêneros: Autobiografia (principais 
características). 

 Apreciação, réplica e leitura de 
textos de diferentes tipos e 
gêneros: Crônica (principais 
características). 

 Apreciação, réplica e leitura de 
textos de diferentes tipos e 
gêneros: Histórias em 
Quadrinhos (principais 
características). 

 Linguagem Verbal e Não verbal. 

 Estratégias e procedimentos de 
leitura, planejamento e produção 
de texto. 

 Léxico/morfologia: Adjetivo 
(definição e classificação). 

 Léxico/morfologia: Adjetivo e 
Locução Adjetiva (definição e 
classificação). 

 Léxico/morfologia: Preposição 
(definição e noções básicas). 

 Concordância Nominal. 
 Apreciação, réplica e leitura de 

textos de diferentes tipos e 
gêneros: Contos de Fadas e 
Fábulas (principais 
características). 

 Ortografia 1. 
 Apreciação, réplica, leitura e 

interpretação de textos de 
diferentes tipos e gêneros: 
Música (principais 
características). 

 Leitura de imagem: Telas 
(diversas). 

 Foco narrativo: primeira ou 
terceira pessoa. 

 Apreciação, réplica, leitura e 
interpretação de textos de 
diferentes tipos e gêneros: Redes 
sociais. 

 Léxico/morfologia: Artigo 
(definição, classificação - 
definidos e indefinidos, 
contrações). 

 Léxico/morfologia: Pronome 
(definição, classificação - 
pessoais do caso reto, oblíquo, 
tratamento, possessivos, 

 Estratégias e procedimentos de 
leitura, planejamento e 
produção de texto. 

 Léxico/morfologia: Pronome 
(tratamento, possessivos, 
demonstrativos, indefinidos e 
interrogativos). 

 Notícia e Artigo de Opinião: 
leitura de textos jornalísticos 
com ênfase em temas 
relacionados à cidadania - 
reportagens, artigos, 
entrevistas etc. 

 
 Estratégia de Leitura: distinção 

de fato, opinião e identificação 
de tese e argumentos. 

 Apreciação, réplica e leitura de 
textos de diferentes tipos e 
gêneros: Debate. 

 Apreciação e réplica de textos 
de diferentes tipos e gêneros: 
Cartuns (principais 
características). 

 Apreciação e réplica de textos 
de diferentes tipos e gêneros: 
Charges (principais 
características). 

 Tipos de Frases. 
 Ortografia 2 - Acentuação das 

Oxítonas, Paroxítonas e 
Proparoxítonas. 

 Apreciação e réplica de textos 
de diferentes tipos e gêneros: 
Lendas Indígenas (principais 
características). 

 Publicidade e Propaganda: 
estratégia de produção, 
planejamento de textos 

 Léxico/morfologia: Verbo 2  
Modos Verbais:  
Subjuntivo (introdução) 
Imperativo (introdução) 
Indicativo 
 Tempos Verbais do Modo 

Indicativo: 
Presente;  
Pretérito perfeito; 
Pretérito imperfeito; 
Pretérito mais-que-perfeito; 
Futuro do presente; 
Futuro do pretérito. 
 Apreciação, réplica e leitura de 

textos de diferentes tipos e 
gêneros: Literatura de Cordel 
(principais características). 

 Apreciação, réplica e leitura de 
textos de diferentes tipos e 
gêneros: Receita (principais 
características). 

 Léxico/morfologia: Revisão das 
principais Classes Gramaticais 
estudadas ao longo do ano 
letivo: Substantivo 

Adjetivo 
Preposição 
Interjeição 
Artigo 
Numeral 
Pronome 
Verbo 
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 Apreciação, réplica e leitura de 
textos de diferentes tipos e 
gêneros: Meme 

 Léxico/morfologia: Substantivo 
(definição, classificação - comum 
ou próprio, simples ou composto, 
primitivo ou derivado, concreto ou 
abstrato, gênero 
feminino/masculino, número 
singular/plural). 

 Leitura e produção de textos a 
partir dos gêneros textuais 
apresentados. 

demonstrativos, indefinidos e 
interrogativos). 

 Léxico/morfologia: Numeral 
(definição, classificação - 
cardinal, ordinal, fracionário, 
multiplicativo). 

 Discurso direto e discurso 
indireto. 

 Leitura e produção de textos a 
partir dos gêneros textuais 
apresentados. 

informativos, argumentativos e 
apreciativos. 

 Léxico/morfologia: Verbo 1 
 Definição; 
 Modos Verbais (indicativo, 

subjuntivo e imperativo); 
 Formas Nominais do Verbo 

(infinitivo, gerúndio e particípio); 
 Tempos verbais: presente, 

pretérito e futuro. 
 Revisão dos conteúdos 

aplicados (1º, 2º e 3º 
bimestres). 

 
INGLÊS 

 
6º ANO 

 
A a J 

 
CARINA 

 Alfabet (Alfabeto) 
 To be (Verbo “to be”)  
 Personal Pronouns (Pronomes 
pessoais) 
  Greetings (Saudações) 
 Vocabulary (Vocabulário) 
 Definite and Indefinity articles 

(Artigos definido e indefinidos) 

 Family members (Família) 
 Possessive Adjectives (Pronomes 

possessivos) 
 Demonstrative Pronouns 

(Pronomes demonstrativos) 
 Simple present (presente simples) 

 There to be (verbo existir) 
 Body Parts (partes do corpo)  
 Present Continuos (Presente 

Contínuo) 
 Adjectives - Physical Descriptions 

(adjetivos – Descrição física) 

 Telling the time (horas) 
 Ordinal number (Numeros 

ordinais) 
 Simple present vs. Present 

continuos (Comparação entre so 
Verbos no presente simples e 
presente contínuo) 

  Imperative form (forma 
imperativa) 

  Colors (cores) 
 

EDUCAÇÃO  
FÍSICA 

 
6º ANO 

 
A a J 

 
FELIPE 

 
 
 
 

 Introdução ao Futsal  
 -História e regras básicas  
-Fundamentos básicos  
-Condicionamento físico 
-Treinamento de forca  
 Jogos e brincadeiras populares  
 -Jogos novos e antigos 
 -Jogos relacionados ao Futsal  
 - Estratégias 
 Início do planejamento do 

interclasse    

 Introdução ao Handebol  
 -História e regras básicas  
 -Fundamentos básicos 
 Condicionamento físico 
 -Exercícios aeróbicos e 

anaeróbicos  
 Jogos e brincadeiras populares  
  -Jogos novos e antigos 
  -Jogos relacionados ao Handebol  
  - Estratégias   
  Planejamento do interclasse 

 Introdução ao Voleibol  
 -História e regras básicas  
 -Fundamentos básicos 
 Condicionamento físico 
 -Treinamento de força   
 Jogos e brincadeiras populares  
 -Jogos novos e antigos 
 -Jogos relacionados ao Voleibol  
 -Estratégias   
 Capoeira 
 -História  
 -Golpes 
 -Instrumentos  
 -Cultura 
 

 Introdução ao Basquetebol 
 -História e regras básicas  
 - Fundamentos básicos 
 Condicionamento físico 
 -Exercícios aeróbicos e 

anaeróbicos  
 Jogos e brincadeiras populares  
 -Jogos novos e antigos 
 -Jogos relacionados ao 
   Basquetebol  
 -Estratégias   
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DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 2 – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 
HISTÓRIA  

 
6º ANO 

 
A a J 

 
FREDERICO 

 
 

 Etapas do ofício do historiador. 
Fontes Históricas.  

•Diversas formas de transmissão 
desconhecimento como a tradição oral.  

•Discussões acerca da construção das 
identidades, da compreensão da 
alteridade, da formação da cidadania.  
 Preservação do patrimônio cultural 

material e imaterial da humanidade 
 A questão do tempo, sincronias e 

diacronias: reflexões sobre o sentido 
das cronologias e da construção dos 
marcos históricos. 

 A África como o berço da humanidade. 
 Os primeiros processos migratórios. 
 Teorias que explicam achegada dos 

seres humanos aos outros continente. 
 Desenvolvimento humano no 

Paleolítico. A revolução neolítica. 
 A “pré-história” brasileira: primeiros 

habitantes, paleoíndios e as tradições. 

 Desenvolvimento das primeiras 
civilizações na África (Egito) e no Oriente 
Médio (Mesopotâmia).
• Outras sociedades da África: Núbia,
Axum e Nok.
• Outras sociedades do Oriente: China,
Fenícia, Pérsia, Palestina. 
 
 
 
 

 

 As noções de cidadania e política na 
Grécia e em Roma 
• Domínios e expansão das culturas 
grega e romana em uma perspectiva 
de imperialismo 
• Significados do conceito de “império” 
e as lógicas de conquista, conflito e 
negociação dessa forma de 
organização política 

 Expansão dos povos germânicos 
• A passagem do mundo antigo para 
o mundo medieval. 
• Reino Franco e Império Carolíngio. 
• Construção e características das 
relações feudais. 
• O desenvolvimento das relações de 
poder e exploração do trabalho no 
mundo antigo e medieval 
• A construção dos papéis sociais de 
homens e mulheres no mundo antigo 
e mundo medieval 
• O papel da religião cristã, dos 
mosteiros e da cultura na Idade 
Média; 

 
 

GEOGRAFIA 
 

6º ANO 
 

A a J 
 

ADALBERTO 
 

 Espaço, Paisagem, Lugar e 
Território 

a. Espaço natural e geográfico; 
b. Paisagem geográfica; 
c. Lugar geográfico; 
d. Território. 
 Conhecimentos básicos de 

Cartografia 
a. Orientação no espaço; 
b. Localização no espaço; 
c. Mapa; 
Representação gráfica do relevo. 
 
 
 
 
 
 
 

 O planeta Terra e a circulação 
geral da atmosfera 

a. A Terra no Sistema Solar; 
b. A Terra em movimento; 
c. A circulação geral da atmosfera, o 

tempo e o clima; 
d. As intervenções humanas na 

dinâmica climática. 
 Os climas e a vegetação natural 
a. O clima e seus fatores geográficos; 
b. Os climas do mundo e do Brasil; 
c. Terra: grandes paisagens vegetais 

naturais;  
d. Brasil: vegetação natural e 

biodiversidade.  

 O ciclo da água e o relevo 
continental 

a. O escoamento superficial da 
água; 

b. Os agentes externos e internos 
do relevo; 

c. As formas do relevo continental; 
d. O relevo do Brasil. 
 Os recursos hídricos e seus 

usos 
a. A hidrosfera e a distribuição das 

águas oceânicas e continentais; 
b. Os recursos hídricos; 
c. As grandes bacias hidrográficas 

do mundo; 
Brasil: recursos hídricos, usos e 
problemas 

 Agricultura 
a. A agricultura; 
b. A agricultura e as condições 

naturais; 
c. Geografia agrícola do Brasil: 

sistemas de produção e uso da 
Terra; 

d. A pecuária. 
 Indústria, sociedade, espaço e 

urbanização. 
a. Artesanato, manufatura e a 

indústria moderna; 
b. Indústria: transformações sociais, 

econômicas e espaciais; 
c. Impactos ambientais da atividade 

industrial; 
d. Urbanização e problemas 

urbanos. 
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DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 3 – CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 
MATEMÁTICA  

6º ANO 
 

A a J 
 

ANTÔNIO 
 

E 
 

REBECA 

 Sistemas de numeração 
. Origem e evolução dos números: 

abordagem histórica de sistemas 
de numeração. 

. Base decimal 

. Noções de conjuntos e símbolos 
matemáticos 

 Números naturais e operações 
. Estruturação do raciocínio lógico 

e sequencial 
. Representação geométrica : 

posicionamento na reta 
. Situações-problema e expressões 

numéricas envolvendo adição, 
subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e raiz quadrada 
 Introdução à geometria 
. Ponto, reta e plano 
. Ângulos 
 Noções de Estatística 
. Interpretação de gráficos 

 Números naturais e operações 
. Números primos e compostos 
. Múltiplos e divisores 
. Critérios de divisibilidade de 

números naturais 
. Mínimo múltiplo comum com 

ênfase em situações-problema 
. Máximo divisor comum com 

ênfase em situações-problema 
 Frações 
. Definição, identificação e 

representação algébrica e 
geométrica 

 Introdução à geometria 
. Figuras planas: conceitos, 

representação e classificação 
 Noções de Estatística 
. Interpretação de gráficos 
 

 Frações 
. Operações / situações-problema 
 Números decimais 
. Definições, identificação, 

representação algébrica e 
geométrica 

. Sistema monetário 

. Operações / situações-problema 

. Noções de porcentagem 
 Introdução à Geometria 
. Triângulos e quadriláteros 
. Circunferência e círculo 
 Noções de Estatística 
. Interpretação de gráficos 
 

 Unidades de medidas 
convencionais e não-
convencionais, principais 
transformações e instrumentos 
de medida 

. Comprimento 

. Massa 

. Capacidade 

. Tempo 
 Introdução à Geometria 
. Áreas e perímetros 
. Raio e diâmetro 
 Noções de Estatística 
. Identificação e classificação de 

gráficos e tabelas 
 
 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

 
6º ANO 
A a J 

 
JUMA 

 
E 
 

MARIA 
LUCINEIDE 

 
 

 Revisão 5º ano: Estados físicos da 
água, Movimentos da Terra e 
Corpo Humano. 

 Substâncias puras e misturas. 
 Misturas homogêneas e 

heterogêneas. 
 Propriedades específicas da 

matéria. 
 Métodos de separação de 

misturas. 
 

 
 
 
 

 Camadas que estruturam a Terra e 
suas características: geosfera; 
hidrosfera; atmosfera. 

 Composição geológica da Terra: 
tipos 

de rochas; períodos geológicos; 
formação de fósseis.  

 Esfericidade da Terra. 
 Evolução histórica das 

concepções relativas ao formato 
da Terra. 

 
 

 Estruturas e organelas celulares 
e suas funções. 

 Tipos celulares e suas funções. 
Células dos tecidos: muscular, 
conjuntivo, epitelial e nervoso. 

 Níveis de organização do corpo: 
células, tecidos e órgãos. 

 Sistema Nervoso. Visão humana 
e sua importância, defeitos da 
visão, correção dos defeitos da 
visão com lentes. 

 Audição humana. 

 Tato, paladar e olfato humano.  
 Sistema Locomotor: muscular e 

esquelético, estruturas de 
locomoção e o sistema nervoso. 

 Sistema Reprodutor seus 
principais órgãos e funções. 

 Adolescências, Puberdade e 
Higiene Pessoal.  
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DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – PARTE DIVERSIFICADA (PD1, PD2 e PD3) 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD1 
HISTÓRIA 
6ºA a 6ºI 

 
CARMÊNIO 

 Conceitos de ética e cidadania 
 Os Direitos Humanos na História: 

transformações, conquistas e as 
bases para atualidade 

 Os Direitos Humanos na História 
do Brasil: mudanças, lutas e 
conquistas no cenário brasileiro 

 Histórico da educação digital: 
evolução e compreensão de usos 
adequados da tecnologia 

 Internet como meio de pesquisa: 
competências e cuidados na 
filtragem e uso da internet como 
forma de estudo 

PD1 
 

ARTE 
6ºJ 

 
 

TATIANA 

 Conceituação de expressão e de 
criatividade.  

 Articulação entre arte, expressão e 
criatividade. 

 Introdução de diferentes formas de 
linguagens expressivas, sensoriais 
e sinestésicas como formas de 
comunicação humana: artes 
visuais, teatro, música, fotografia, 
cinema, poesia e dança. 

 Jogos dramáticos e teatrais como 
elementos de ação cênica 

 Consciência corporal: postura, 
lateralidade, locomoção, 
respiração, tônus, relaxamento 

 Expressividade vocal 
 Leitura dramática 
 Criação de personagens 

 Percepção sensorial como 
estímulo criativo 

 Produção de quadrinhos  
 Jogos dramáticos e teatrais como 

elementos de ação cênica 
 Produção de autorretrato 
 Diferenças e semelhanças das 

artes visuais em diferentes 
contextos históricos e sociais. 

 

 Percepções rítmicas com ou sem 
estímulo sonoro. Jogos e 
brincadeiras com som. Pulsação, 
andamentos, ritmos. 

 Altura, intensidade, timbre, 
melodia e ritmo. 

 Movimento expressivo 
 Fotografia artística 
 Apreciação musical 
 

PD2 
 

PORTUGUÊS 
6ºA a 6ºE 

 
 

ADALEX 

 Introdução à comunicação e seus 
elementos. 

 Leitura e compreensão de textos 
de 
diferentes gêneros – Narração. 

 Leitura e compreensão de textos – 
Poemas. 

 Estratégias e procedimentos de 
leitura, planejamento e produção 
de texto. 

 Leitura e produção de texto: – 
Relato 
Pessoal. 

 Leitura e compreensão de textos 
de 
diferentes tipos e gêneros – 
Entrevista. 

 Leitura e compreensão de textos 
de diferentes tipos e gêneros – 
Meme, Tirinha 

 Leitura compreensão de textos de 
diferentes tipos e gêneros – Conto 
maravilhoso e Fábula. 

 Leitura e compreensão de textos 
de 
diferentes tipos e gêneros – 
Histórias em 
Quadrinhos. 

 Leitura e produção de textos – 
História 
em quadrinhos. 

 Leitura, interpretação e 
compreensão de 
texto informativo. 

 Leitura e compreensão de textos 
de 
diferentes tipos e gêneros – 
Notícia. 

 Estratégias e procedimentos de 
leitura, planejamento e produção 
de texto. 

 Leitura e produção de textos – 
Mapa mental. 

 Leitura e compreensão de textos 
de diferentes tipos e gêneros – 
Sinopses e 
Cartuns (principais 
características). 

 Leitura e compreensão de textos 
de diferentes tipos e gêneros – 
Charges. 

 Revisão: textos jornalísticos com 
ênfase em temas relacionados à 
cidadania - reportagens, artigos, 
entrevistas etc. 

 Leitura, interpretação de 
imagens: Fotografias, Telas 

 Estratégias e procedimentos de 
leitura, planejamento e produção 
de texto. 

 Apresentação de técnicas de 
apreciação de textos: Resumo e 
Resenha. 

 Leitura e Compreensão de textos 
de diferentes tipos e gêneros – 
Textos literários. 

 Leitura e produção de textos – 
Receita culinária (texto injuntivo e 
texto poético). 

 Leitura e compreensão de textos 
de diferentes tipos e gêneros – 
Lenda africana. 
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PD2 
 

MATEMÁTICA 
6ºF a 6ºJ 

 
 
 

OLAVO 

Teoria dos conjuntos  
 Noções de conjuntos e símbolos 
matemáticos 
 Inclusão de hierarquia  
 Diagrama de Euler-Venn 
 Relação de pertinência 
 Relação de inclusão  
 Conjunto Vazio 
 União, intersecção e diferença 
entre conjuntos 

Lógica Matemática 
● proposições  
● conectivos  
● tabela verdade 
● operações lógica 

Lógica Matemática 
● negação 
● conjunção 
● disjunção 
● condicional 

bicondicional 

Análise Combinatória 
 Introdução de análise 
combinatória utilizando objetos 
conhecidos como dados e moedas. 
 

Fração / Porcentagem 
 

 Transformar os resultados de 
fração para porcentagem e vice 
versa 

PD3 
 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

6ºA a 6ºI 
 
 

PEDRO 

 Conceitos de saúde corporal: 
higiene e atividade física; 

 Avaliação Física (peso, estatura e 
IMC); 

 Desafios físicos corporais 
envolvendo as capacidades 
estudadas 

 Aptidão Física relacionada à 
Saúde: Força, Resistência, 
Flexibilidade e Composição 
Corporal; 
 Aptidão Física e Performance: 
Agilidade, Equilíbrio, Velocidade e 
Coordenação Motora 
 Pirâmide da Aptidão Física. 

 Mindfulness; 
 Meditação e Yoga; 
 Roda de conversa com a 

Psicóloga Escolar. 

 Pirâmide alimentar; 
 Hidratação; 
 A indústria alimentícia; 
 Leitura de rótulos. 

PD3 
 

INGLÊS 
6ºJ 

 
 

CARINA 
 
 

 Apresentação e fixação de 
vocabulário 
 Apresentação de diferentes 
gêneros textuais 
 Identificação de informações 
chave de um texto 
 Prática da pronúncia através de 
repetição 
 Prática da leitura através de 
diferentes gêneros textuais 
 Prática auditiva através diálogos e 
ditados. 
 
 

 Compreensão e interpretação de 
textos 
 Apresentação de diferentes 
gêneros textuais 
 Identificação de informações 
chave de um texto 
 Prática da leitura  
 Prática da pronúncia através de 
repetição 
 Prática escrita através de 
construção de frases com auxílio do 
professor. 
 Apresentação e fixação de 
vocabulário 
 
 

 Compreensão e interpretação de 
textos 
 Apresentação de diferentes 
gêneros textuais 
 Identificação de informações 
chave de um texto 
 Prática da leitura  
 Prática da pronúncia através de 
repetição 
 Prática escrita através de 
construção de frases com auxílio 
do professor. 
 Prática da fala através de 
diálogos, conversação e repetição 
 Apresentação e fixação de 
vocabulário 
 

 Compreensão e interpretação de 
textos 
 Apresentação de diferentes 
gêneros textuais 
 Identificação de informações 
chave de um texto 
 Prática da leitura  
 Prática da pronúncia através de 
repetição 
 Prática escrita através de 
construção de frases com auxílio 
do professor. 
 Prática da fala através de 
diálogos, conversação e repetição 
 Apresentação e fixação de 
vocabulário 
 

PD – PARTE DIVERSIFICADA 
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PLANEJAMENTO ANUAL – 2022 
7º ANO 

 Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 Visando promover um melhor acompanhamento do(a) seu(sua) filho(a), encaminhamos o conteúdo anual de cada componente curricular, de acordo com as 
orientações e normas vigentes da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ressaltamos que o conteúdo é flexível e pode ser alterado a qualquer 
momento, segundo as necessidades pedagógicas da escola. 

                    Cordialmente, 
 

                                                                                                                                                                                         Equipe Gestora CEF Polivalente 
   
   

  
 DISCIPLINA/ANO 

CONTEÚDO – ÁREA 1 – CÓDIGOS, LINGUAGEM E SUAS TECNOLOGIAS 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

ARTE 
 

7º ANO 
 

A a G 
 

TATIANA 

 Influência dos 
estilos/movimentos artísticos da 
Pré-História à Idade Média (revisão) 
 Elementos da linguagem visual: 
cor, ponto, linha, volume, simetria, 
bidimensionalidade e 
tridimensionalidade (revisão) 
 Modalidades da linguagem 
visual (revisão) 
 Jogos dramáticos e teatrais 
como elementos de ação cênica. 
 A arte do Renascimento 
 Consciência corporal: postura, 
lateralidade, locomoção, 
respiração, tônus, relaxamento 
 
 
 
 
 

 Barroco 
 Barroco no Brasil 
 Elementos da linguagem teatral 
 Rococó 
 Expressividade vocal: articulação, 
projeção, dicção, entonação. 
 Jogos dramáticos e teatrais como 
elementos de ação cênica. 
 
 
 

 Movimento expressivo 
 Neoclassicismo e arte 
acadêmica 
 Academicismo brasileiro – 
introdução do neoclássico pela 
Academia Imperial de Belas Artes. 
 Romantismo  
 Realismo  
 Jogos dramáticos e teatrais 
como elementos de ação cênica. 
 
 

 Influência do Romantismo em 
manifestações artísticas 
brasileiras 
 Influência do Realismo em 
manifestações artísticas 
brasileiras 
 Patrimônio – definição, termos 
que envolvem o conceito e 
classificação segundo o IPHAN. 
 Manifestações culturais afro-
brasileiras e indígenas na cultura 
brasileira. 
 Montagem teatral 

 

 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIVALENTE 
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 7º ANO 

 
A a G 

 
ADALEX 

 
e 
 

MAYSSARA 
 

REVISÃO 
LÉXICO/MORFOLOGIA 

 Flexão do substantivo, adjetivo, 
artigo e numeral 

 Classificação dos Pronomes; 
 Funções dos pronomes pessoais 

retos e oblíquos; 
 Interjeição; 
 Preposição; 
 Valores semânticos da 

preposição; 
 A preposição na construção do 

texto; 
 Verbos regulares.  

SEMÂNTICA 
 Coesão e coerência.  
SINTAXE 

 Frase nominal, oração e período. 
 Classificação do sujeito. 

ORTOGRAFIA 
 Usos dos porquês; 
 Usos do “g” e “j”. 

LEITURA/PRODUÇÃO TEXTUAL 
 Apreciação e réplica de textos de 

diferentes tipos e gêneros; 
 Estratégias de leitura: distinção 

de 
fato, opinião e identificação de 
teses e argumentos; 

 Efeitos de sentido: conotação e 
denotação. 

LÉXICO/MORFOLOGIA 
 Advérbio; 
 Locução adverbial; 
 Locução adjetiva; 
 Locução prepositiva; 
 Locução interjetiva; 
 Estrutura do verbo; 
 Verbos irregulares: ser, estar, ter, 

haver, ir,dar, ficar, fazer, querer e 
pôr; 

 Tempos do modo subjuntivo; 
 Formas nominais dos verbos e 

locuções verbais. 
SEMÂNTICA 

 Sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos. 
SINTAXE 

 Concordância do verbo com o 
sujeito; 

 Predicativo do sujeito; 
 Classificação do predicado 

(nominal, verbal e verbo- 
nominal). 
ACENTUAÇÃO 
Acentuação das proparoxítonas, 
paroxítonas, oxítonas, 
monossílabos tônicos, hiatos e 
ditongos. 
ORTOGRAFIA 
 Emprego de “s” e “z”. 
LEITURA/PRODUÇÃO 
TEXTUAL 
 História em quadrinhos; 
 Resumo; 
 Textos informativos: notícia, 
nota, release, verbete de 
dicionário, verbete de 
enciclopédia e   sinopse. 

LÉXICO/MORFOLOGIA 
 Verbos irregulares: vir,

 ver, trazer, ouvir, poder, pedir. 
SINTAXE 

 Transitividade verbal 
na construção do texto; 

 Complementos verbais: Objeto 
direto e objeto indireto. 

 Pronomes pessoais oblíquos 
na função de objeto. 
ACENTUAÇÃO 

 Acento diferencial: por/ pôr, 
tem/ têm, vem/ vêm e pode/ 
pôde. 
ORTOGRAFIA 

 Uso de “há” e “a”. 
LEITURA/PRODUÇÃO 
TEXTUAL 

 Carta pessoal; 
 Cartão postal; 
 Carta aberta; 
 Carta de solicitação/reclamação; 
 Abaixo-assinado; 
 Resenha Crítica; 
 Textos digitais: e-mail, blog, 

diário, Twitter, Facebook, 
Instagram e WhatsApp. 

LÉXICO/MORFOLOGIA 
 Adjunto adnominal; 
 O adjunto adnominal na 

construção do texto; 
 Adjunto adverbial; 
 O adjunto adverbial na 

construção do texto. 
 
ACENTUAÇÃO 

 Crase e acento grave (tem na 
gramática). 
ORTOGRAFIA 

 Emprego de: mal/mau
 e mas/mais. 
LEITURA/PRODUÇÃO 
TEXTUAL 

 Artigo de opinião; 
 Carta do leitor; 
 Criação de artigos jornalísticos 

(anúncios e classificados); 
 Elaboração de reportagens 

(manchete e notícia) e 
entrevista; 

 Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 
gêneros em circulação, mídias 
e práticas da cultura digital. 
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INGLÊS 
7º ANO 

 
A a G 

 
GUSTAVO 

 
 

● Descriptive Adjectives 
● Subject & Object 
● Pronouns 
● Plural Nouns 
● Animals 
● Countries & Nationalities 
 
 

● Sports & Equipments 
● Can & Could 
● Daily Routine 
● Days of the week 
● Months of year 
● Prepositions of time 

● Parts of House 
● Furniture 
● Demonstrative Pronouns 
● Technology 
● Simple Past 

● Movies 
● Simple Present vs. Simple 
● Past 
● Transportation 
● Past Continuous 

 
EDUCAÇÃO  

FÍSICA 
7º ANO 

 
A a G 

 
PEDRO 
 

 
 

 Ginástica acrobática – origem, 
fundamentos e regras 
 Aventuras urbanas – origem, 
curiosidades e fundamentos 
 Handebol – origem / história, 
fundamentos, regras 
 Alimentação saudável 
 Lutas 
 Esporte de precisão 
 Esporte de marca 
 Danças urbanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ginástica– origem, fundamentos e 
regras 
 Aventuras urbanas –origem, 
curiosidades e fundamentos 
 Basquete – origem / história, 
fundamentos, regras 
 Lutas 
 Esporte de precisão 
 Esporte de marca 
 Danças urbanas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ginástica– origem, fundamentos 
e regras 
 Aventuras urbanas –origem, 
curiosidades e fundamentos 
 Voleibol – origem / história, 
fundamentos, regras 
 Alimentação saudável 
 Lutas 
 Esporte de precisão 
 Esporte de marca 
 Danças urbanas 

 Ginástica– origem, fundamentos 
e regras 
 Aventuras urbanas –origem, 
curiosidades e fundamentos 
 Futsal – origem / história, 
fundamentos, regras 
 Lutas 
 Esporte de precisão 
 Esporte de marca 
 Danças urbanas 
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DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 2 – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 
HISTÓRIA  

  
7º ANO 

 
A a G 

 
CARMÊNIO 

 
 
 

● Rupturas, continuidades e 
inovações na transição da 
Antiguidade Clássica para a Idade 
Média 
● Características do feudalismo 
europeu 
● Absolutismo e suas origens, 
bases do Renascimento e sua 
influência para o advento da 
Modernidade  
 

● Transformações políticas, 
econômicas e sociais ocorridas na 
Europa ao fim da Idade Média 
● Formação dos Estados 
nacionais europeus, influências 
renascentistas e humanistas para 
um novo olhar sobre o indivíduo 
● Mercantilismo, a conquista da 
América e os primeiros contatos 
entre europeus e indígenas no Novo 
Mundo 

● Ação das entradas e bandeiras 
paulistas por diferentes regiões do 
Brasil, formação do território 
brasileiro, importância do Tratado 
de Madri para as atuais dimensões 
nacionais 
● Importância política, 
econômica e social do açúcar e do 
ouro para o Brasil durante o 
período colonial; características 
da escravidão indígena e africana; 
ocupação holandesa do Nordeste 
brasileiro 

● Movimentos 
emancipacionistas no Brasil e 
suas características, semelhanças 
e diferenças  
● Iluminismo e seus 
representantes, crise do Antigo 
Regime, transformações 
internacionais e suas 
consequências para o século XIX 

 
GEOGRAFIA 

 
7º ANO 

 
A a G 

 
CARLOS 

 
 
 
 
 

 Cartografia: continentes, 
oceanos e mares; localização do 
Brasil no mundo; fronteiras; 
comparação territorial do Brasil com 
outros países; formação sócio-
histórico-cultural do território 
brasileiro e sua relação com a 
dinâmica econômica (ciclos 
produtivos). 
 Mapas temáticos, gráficos de 
barras, gráficos de setores e 
histogramas. Setores da economia 
e desenvolvimento socioeconômico 
no território brasileiro. 
 Mapas temáticos. Gráficos. 
Dados do IBGE e outras fontes de 
dados oficiais. População brasileira: 
características gerais e regionais. 
 
 
 
 

 Fatores de crescimento e 
distribuição territorial da população 
brasileira, considerando a 
diversidade étnico racial e cultural 
(indígena, africana, europeia e 
asiática); migração da população: 
interna externa e o êxodo rural. 
 Divisão regional: IBGE e 
geoeconômica, características 
físicas e distribuição da 
biodiversidade no Brasil. 
Características socioeconômico-
culturais das regiões brasileiras. 

 Os processos de 
industrialização e urbanização na 
transformação, produção e 
organização do território brasileiro.  
 Consequências da 
modernização dos meios de 
produção e desigualdade sociais.  
 Período mercantilistas e 
capitalista.  
 Urbanização e seus efeitos, 
observando os seguintes 
aspectos: emprego/desemprego 
trabalho infantil, direitos e deveres 
de crianças e adolescentes, 
moradia, transporte, educação, 
segurança, saúde. 

 Mecanização, automação, 
concentração de terras. 
 Expansão da fronteira agrícola. 
Desenvolvimento do agro negócio 
na região Centro-Oeste brasileira - 
implicações econômicas, sociais, 
ambientais e culturais. 
 Degradação dos Biomas - 
Cerrado e Pantanal. 
 Agricultura familiar e reforma 
agrária no Brasil. 
 Conflitos socioambientais no 
campo e na cidade. Movimentos 
sociais do campo e da cidade; 
povos indígenas; Quilombolas; 
Ribeirinhos; povos da floresta. 
 Unidade de conservação do DF 
em outras regiões do Brasil. 
Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação - SNUC. 
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DISCIPLINA/ 
ANO CONTEÚDO – ÁREA 3 – CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 
MATEMÁTICA 

  
7º ANO 

 
A a G 

 
OLAVO 

 
E  
 

REBECA 
 
 
 

 Números Naturais e operações 
 Múltiplos e divisores de um número 

natural 
 Mínimo Múltiplo Comum com ênfase 

em situações-problema 
 Máximo Divisor Comum com ênfase 

em situações-problema 
 Números inteiros e operações 
 Origem e estruturação de números 

inteiros  
 Representações: algébrica, 

geométrica e utilizado notação de 
conjunto enumerados seus 
elementos  

 Números opostos, módulo, 
comparações e simetria 

 Adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e raiz quadrada 

 Transformação geométrica de 
polígonos no plano cartesiano: 
multiplicação das coordenadas por 
um número inteiro e obtenção de 
simetria em relação aos eixos e à 
origem 

 Simetrias de translação, rotação e 
reflexão 

 Ângulos 
 Construção e classificação 
 Elementos 
 Relação entre os ângulos formados 

por retas paralelas interceptadas por 
uma transversal 

 Triângulo 
 Construção, condição de existência, 

rigidez, aplicações e soma dos 
ângulos internos 

. 

 Números racionais e operações 
 Identificação, conceito e 
representação geométrica 
 Adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação 
 Expressões numéricas e 
situações problema 
 Álgebra 
 Linguagem algébrica: variável e 
incógnita 
 Equivalência de expressões 
algébricas: identificação da 
regularidade de uma sequência 
numérica 
 Equações polinomiais de 1º grau 
 Operações, expressões e 
sentenças matemáticas 
 Resolução de situações-
problema 
 Equações de 1º grau com duas 
variáveis 
 Sistemas de equações de 1ª 
grau com duas variáveis. 

 Educação Financeira 
 Cálculo de juros simples  
 Razão e Proporção 
 Grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais 
 Leitura e interpretação de tabelas e 
gráficos 
 Grandezas e Medidas 
 Cálculo de volume de 
paralelepípedos de faces 
retangulares 
 Relação entre volume e capacidade 
 Cálculo das áreas de figuras planas 
 Comparação de perímetro e área de 
figuras proporcionais 
 Situações-problema envolvendo 
medições 

CIÊNCIAS 
DA 

NATUREZA 
 

7º ANO 
 

A a G 
 

GABRIEL 

 Composição atmosférica 
 Propriedades do ar 
 Efeito estufa 
 Placas tectônicas 
 Desastres naturais 
 Origem da vida. 
 Características gerais dos 
seres vivos. 
 Metabolismo 
 Formas de classificação dos 
seres vivos 

 Reino Monera. 
 Reino Protoctista. 
 Reino Fungi. 
 Características gerais das 
plantas. 
 Fotossíntese 
 Anatomia vegetal 
 Reprodução vegetal 
 Briófitas, Pteridófitos, 
Gimnospermas e Angiospermas 
 Fotossíntese e atmosfera 
 Características gerais dos 
animais. 

 Conceitos gerais de ecologia. 
 Padrões físicos comuns pelo 
mundo e seu impacto na fauna e 
flora. 
 Floresta atlântica, amazônica e 
outras florestas tropicais. 
 Cerrado e outras savanas. 
 Caatinga e outros biomas 
semiáridos. 
 Pampas e outras pradarias. 
 Floresta de araucárias e outras 
florestas de coníferas. 
 Pantanal e outras planícies 
alagadas. 
 Ecossistemas aquáticos. 

 Medidas de temperatura. 
 Formas de transmissão de 
calor. 
 Isolantes térmicos 
 Leis de Newton 
 Força e trabalho 
 Alavancas, Planos inclinados  
e Roldanas 
 Máquinas térmicas 
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 Poríferos; Cnidários; Platelmintos; 
Nematódeos; Equinodermos; 
Peixes; Anfíbios; Repteis; Aves e 
Mamíferos 
 

 A importância e obstáculos da 
preservação 

DISCIPLINA/
ANO 

CONTEÚDO – PARTE DIVERSIFICADA (PD1, PD2 e PD3) 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD1 
ARTE 

 
7º A a G 

 
MAÍRA 

 
 

PROJETO ELEIÇÕES: ARTE E 
COMUNICAÇÃO: 

● Diferença entre arte e propaganda; 
● Criação de produto; 
● Criação de slogan; 
● Criação de cartaz; 
 

PROJETO COPA DO MUNDO: 
ARTE PELO MUNDO 

● Arte típica dos diferentes países 
participantes da copa do mundo; 

● Danças típicas; 
● Artesanato; 
● Músicas folclóricas; 
● Diferença entre arte e artesanato. 

PROJETO: SEMANA DA ARTE 
MODERNA DE 22 

● Características da Semana de 
Arte Moderna 

● Principais artistas 
● Repercussão da Semana de 22 
● Desdobramentos da Semana de 

22 

INFLUÊNCIA DA CULTURA 
INDÍGENA E AFRICANA NO 

BRASIL: 
● Arte africana: a estamparia 

africana e a importância da 
produção têxtil para os povos 
africanos. 

● Arte indígena: 
● A importância das lendas e 

tradições orais para os povos 
indígenas brasileiros. 

● Conhecendo e ilustrando lendas 
indígenas inéditas ou pouco 
conhecidas. 

PD2 
INGLÊS 

 
7º A a G 

 
CARINA 

 
 

● Apresentação e fixação de 
vocabulário 
●  Apresentação de diferentes 
gêneros textuais 
● Identificação de informações 
chave de um texto 
● Prática da pronúncia através de 
repetição 
● Prática da leitura através de 
diferentes gêneros textuais 
● Prática auditiva através diálogos e 
ditados. 
 
 

● Compreensão e interpretação de 
textos 
● Apresentação de diferentes 
gêneros textuais 
● Identificação de informações 
chave de um texto 
● Prática da leitura  
●  Prática da pronúncia através de 
repetição 
● Prática escrita através de 
construção de frases com auxílio do 
professor. 
● Apresentação e fixação de 
vocabulário 
 
 

● Compreensão e interpretação de 
textos 
● Apresentação de diferentes 
gêneros textuais 
● Identificação de informações 
chave de um texto 
● Prática da leitura  
● Prática da pronúncia através de 
repetição 
● Prática escrita através de 
construção de frases com auxílio 
do professor. 
● Prática da fala através de 
diálogos, conversação e repetição 
● Apresentação e fixação de 
vocabulário 
 
 

● Compreensão e interpretação de 
textos 
● Apresentação de diferentes 
gêneros textuais 
● Identificação de informações 
chave de um texto 
● Prática da leitura  
● Prática da pronúncia através de 
repetição 
● Prática escrita através de 
construção de frases com auxílio 
do professor. 
● Prática da fala através de 
diálogos, conversação e repetição 
● Apresentação e fixação de 
vocabulário 
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PD3 
CIÊNCIAS 

DA 
NATUREZA 

 
7º A e G 

 
JUMA 

 
 

GABRIEL 
 

E 
 

MARIA 
LUCINEIDE 

 

 Políticas de vacinação. 
 História da vacinação. 
 Funcionamento das vacinas. 

 Nutrição: entendendo os 
alimentos. 

 Conceito de carboidrato, proteína, 
fibra, vitamina, gordura e sais 
minerais. 

 Pirâmide alimentar. 
 Alimentação saudável.  
 Rótulos de alimentos. 
 Doenças relacionadas à má 

alimentação.  
 Movimento: alongue sua vida. 
 Modalidades de atividades físicas 

para adolescentes e seus 
benefícios para corpo e mente. 

 Saúde Mental. 
 Principais transtornos mentais na 

adolescência. 
 Tipos de causas e tratamento dos 

transtornos mentais na 
adolescência. 

 Indicadores de qualidade de vida 
e saúde. 

 Fitoterápicos e suas 
propriedades. 

 Plantas Medicinais Brasileiras e 
suas propriedades. 

 Óleos essenciais e suas 
propriedades. 

*PD – PARTE DIVERSIFICADA 
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              PLANEJAMENTO ANUAL – 2022 
             8º ANO 

            Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 Visando promover um melhor acompanhamento do(a) seu(sua) filho(a), encaminhamos o conteúdo anual de cada componente curricular, de acordo com as orientações 
e normas vigentes da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ressaltamos que o conteúdo é flexível e pode ser alterado a qualquer momento, segundo 
as necessidades pedagógicas da escola. 

                  Atenciosamente, 
 

                 EQUIPE GESTORA CEF POLIVALENTE 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – CÓDIGOS, LINGUAGEM E SUAS TECNOLOGIAS 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

ARTE 
8º ANO 

 
8ºA e I 

 
ESTELA 

 

 Elementos da Linguagem Visual 
relacionando-os à história da arte 
e às imagens cotidianas. 

 Conceito de leitura de imagens  
 Surgimento da Fotografia e seu 

impacto na Arte 
 Impressionismo: início das 

grandes tendências de Arte no 
século XX 

 Realismo: pintura social e 
arquitetura civil urbana 

 Movimentos de Artes e Ofícios e 
Art  Nouveau 

 Arte moderna: movimentos 
expressionista, cubista e 
surrealista. 

 

 Ambiente cultural e artístico no 
Brasil nos séculos XVIII e XIX. 

 Artistas precursores do 
Modernismo Brasileiro. 

 Semana de Arte Moderna e 
busca de uma identidade cultural 
nacional. Semana de 1922; 
Teoria antropofágica. 

 Modernismo Brasileiro após a 
Semana de Arte Moderna 

 Arquitetura modernista de 
Brasília 

 Diferentes formas de expressão 
artística e a integração entre 
elas. 

 Arte na América Latina: obra de 
Frida Kahlo; Muralismo 
mexicano em Diego Rivera, José 
Clemente Orozco, David  Alfaro 
Siqueiros 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

8º ANO 
A a I 

 
CLAUDETE 

 
E 
 

JOÃO VÍTOR 

 Gêneros textuais: 
-charge, anedota crônica 
 Revisão das classes gramaticais 
 Estrutura e formação das palavras 
 Léxico/morfologia: verbos regulares 

(tempos primitivos e derivados) e 
irregulares. 

- Período simples 
- Oração absoluta (revisão) 
- Classificação do sujeito (revisão) 

 Texto expositivo: 
- Reportagens 
- Produção de textos: 
- Reportagens sobre sustentabilidade 
 Adjunto adnominal e complemento 

nominal. 
- Transitividade verbal, complemento 

verbal. 
 Literatura. 
 Projeto Bimestral 

 Textos publicitários 
 Conotação e denotação 
 Figuras de linguagem: 
 Comparação 
 Metonímia 
 Personificação 
 Hipérbole 
 Eufemismo 
 Ironia 
 Vozes verbais 

 Artigo de opinião 
 Resenha de mídia 
 Charge 
 Período composto, oração 

principal. 
 Noções de colocação pronominal. 
 Conjunções coordenativas 
 Orações coordenadas 
 Acentuação gráfica e pontuação 
 Literatura 

 

 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIVALENTE 
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- Tipos de predicado 
- Uso dos porquês 
- Literatura 
- Projeto Bimestral 

 Aposto e vocativo 
 Literatura 
 Projeto bimestral 

 Projeto bimestral 

 
INGLÊS 
8º ANO 

 
A a I 

 
 

MARIANE 
 
 

 Revisão – Subject Pronouns, 
Verb TO BE – Simple Present 

 A importância do aprendizado 
da língua Inglesa, no âmbito 
acadêmico e profissional. 

 Indoor activities and every day 
 Different uses of verb TO BE 
 Introduce Yourself and 

other people 
 Age and cardinal numbers 
 Professions & Jobs 
 Cities, countries and nationalities 
 Feelings 
 Colors 
 Talk about prices 
 Talk about the weather 
 Telling the time 
 Descriptions 
 Talking about personality 

and appearance  
 

 Simple Present, frases 
afirmativas, negativas, 
perguntas e respostas curtas. 

 Utiização dos Verbos 
Auxiliares DO/DOES, 
flexão dos verbos em 3ª 
pessoa em frases 
afirmativas 

 Why-Questions and 
Yes/no Questions 

 Prepositions of time 
 Adverbs of Frequency, 

Everyday Activities, 
Adverbs 

 of Frequency, Expressions 
of Frequency 

 Present Continuous, frases 
afirmativas, negativas, 
perguntas e respostas curtas. 
 Emprego da terminação ING 
 Expressions of time 
 Diferença no emprego do 

SIMPLE PRESENT x PRESENT 
CONTINUOUS. 
 Reading and Listening 

comprehension texts. 

 Simple Past, utilização e 
formação de frases 
afirmativas, negativas, 
perguntas e respostas curtas 

 Verb TO BE in the 
past (was/were) 

 Utiização do Verbo 
Auxiliar DID 

 Regular verbs 
 Irregular verbs 
 Why-Questions and Yes/no 

Questions 
 Asking and giving 

information about vacation 
and weekend activities 

 Asking and giving 
information about date and 
place of birth 

 

 Modal Verbs (Can, Could, 
May, Might, Must, Should, 
Have To) 

 Present Perfect, the usage of 
HAVE/HAS 

 Regular and Irregular verbs in 
Past Participle forms 

 The usage of: already, just, 
for, since, ever, yet. 

 Describing past events and 
experiences. 

 Simple Past x Present Perfect 
 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
8º ANO 

 
A a I 

 
LILIAWILL 

 

 O que é Educação Física. 
 O que é esporte. 
 O que é jogo e brincadeira. 
 Jogos cooperativos. 
 Handebol: origem, fundamentos, 

regras.  

 Conhecimentos sobre o corpo e seu 
desenvolvimento (aspectos físicos, 
biológicos, culturais, históricos, 
políticos, religiosos e sociais). 

 Aspectos históricos e diversidade 
cultural das lutas no mundo. 

 Basquetebol: origem, fundamentos, 
regras 

 

 Noções de nutrição e alimentação 
saudável. 

 Atletismo: história, modalidades e 
regras: 

-Corridas: rasas, com barreiras, com 
obstáculos 

-Marcha atlética 
-Revezamentos 
-Saltos 

Arremessos e lançamentos 

 Drogas lícitas e malefícios para o 
corpo. 

 Ginástica de condicionamento e 
conscientização corporal. 

 Estafetas. 
 Voleibol: origem, fundamentos, 

regras. 
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DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 2 – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 
HISTÓRIA  

8º ANO 
 

A a I 
 

ANA 
 
 
 

• Revolução Industrial e seus 
impactos 
na produção e circulação de 
povos, 
produtos e culturas. 
• A questão do iluminismo e suas 
implicações. 
• Revolução Francesa e seus 
desdobramentos. 
• Período Napoleônico e a 
estruturação do Mundo 
Contemporâneo. 
 
 

• Independência dos Estados Unidos da 
América bem como seu 
desenvolvimento ao longo do século 
XIX. 
• As independências na América de 
colonização espanhola bem como a 
formação dos Estados Nacionais ao 
longo do século XIX. 
• A crise do sistema colonial português, 
no Brasil: a Inconfidência Mineira e a 
Conjuração Baiana. 
• A transferência da Corte portuguesa, 
em 1808 e o Período Joanino. 
• O processo independentista brasileiro. 
• A independência do Brasil. 

• I Reinado. 
• Período Regencial 
• II Reinado: apogeu de declínio; 
a Guerra do Paraguai; o 
Abolicionismo e pós 
Abolicionismo. 
 

• Aspectos gerais da 
Europa em fins do século 
XIX: II Revolução 
Industrial, ideias. 
• O imperialismo europeu 
e a partilha 
da África e da Ásia entre 
as potências europeias. 
• As relações 
imperialistas na América 
Latina. 
 

 
GEOGRAFIA 

 
8º ANO 

 
A a I 

 
FÁBIO 

 Capítulo 2 – Estado, nação e 
outros conceitos.  

 Capítulo – 3 Diversos modos 
de ver e estudar o mundo. 

 Capítulo 4 – Outras 
regionalizações do espaço 
mundial. 

 Capítulo 7 – Fluxos migratórios na 
América Latina.  

 Capítulo 8 – Os problemas das 
cidades latino-americanas.  

 Capítulo 13 – América: 
regionalizações, meio natural e países 
desenvolvidos.  

 Capítulo 17 – México, Argentina e 
Brasil: concentrações industriais.  

 Capítulo 21 – América: economias 
com base mineral. 

 Capítulo 24 – Cuba. 
 
 
 
 
 

 Capítulo 9 – A ascensão dos 
Estados Unidos no cenário 
internacional.  

 Capítulo 10 – A ascensão da 
China no cenário 
internacional. 

 Capítulo 11 – Os Brics e o 
comércio internacional.  

 Capítulo 14 – Estados Unidos: 
potência econômica.  

 Capítulo 15 – Estados Unidos: 
população e megalópoles. 
 

 Capítulo 29 – África: o 
meio natural.  

 Capítulo 30 – A África e 
o imperialismo 
europeu.  

 Capítulo 31 – África: 
população, 
regionalização e 
economia.  

 Capítulo 32 – A África 
no início do século XXI. 
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DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 3 – CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

MATEMÁTICA  
8º ANO 

 
A a I 

 
 

EVELYN 
 

E 
 

PRISCILA 
 
 
 
 
 
 

 Números reais  
 Definição, identificação e 

representação algébrica e 
geométrica  

 Necessidade dos números reais 
para medir qualquer segmento de 
reta  

 Relações entre os conjuntos 
numéricos N, Z, Q, irracionais 

 Dízimas periódicas e fração 
geratriz 

Potenciação e radiciação  
 Definição e identificação  
  Propriedades  
 Raízes exatas e aproximadas 

Números racionais  
 Notação científica 
 Dízimas periódicas e fração 

geratriz  
 
 
 

Expressões algébricas 
 Definição, identificação e representação 

algébrica e geométrica  
 Valor numérico  
 Operações  
 Simplificação  
 Fatoração e produtos notáveis 
Equações de 1º grau  
 Associação de uma equação linear de 1º 

grau a uma reta no plano cartesiano 
 Sistema de equações polinomiais de 1º 

grau: métodos de resolução de situações-
problema e representação geométrica 

  

Ângulos 
• Classificação e construção  
• Ângulos opostos pelo vértice, 

ângulos adjacentes, ângulos 
consecutivos  

  Ângulos complementares e 
suplementares 

Noções de contagem e 
probabilidade  

  Princípio multiplicativo  
 Soma das probabilidades de todos 

os elementos de um espaço 
amostral  

Noções de Estatística  
 Gráficos de barras, colunas, linhas 

ou setores e seus elementos 
constitutivos e adequação para 
determinado conjunto de dados  

 Organização dos dados de uma 
variável contínua em classes  

  Medidas de tendência central e de 
dispersão  

 Pesquisas censitária e amostral  
 Planejamento e execução de 

pesquisa amostral 
Figuras planas 
 Composição e decomposição 
 Áreas de figuras planas 
 Área do círculo e comprimento da 

circunferência 
Figuras espaciais 

 Volume do cone e cilindro 

Estudos de polígonos  
 Propriedades e 

classificação de 
triângulos e quadriláteros 

 Congruência de 
triângulos e 
demonstrações de 
propriedades de 
quadriláteros 

 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

8º ANO 
A a I 

 
SANTANA 

 A organização do corpo humano; 
 Nutrição grupos alimentares e 

hábitos saudáveis; 
 Sistema digestório; 
 Sistema cardiovascular; 
 Sistema imunológico; 

 Sistema respiratório; 
 Sistema urinário; 
 Sistema endócrino; 
 Sistema reprodutor; 
 Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST); 

 História do pensamento 
evolucionista; 

 Seleção natural e evolução das 
espécies; 

 Diversidade biológica; 
 Hereditariedade e biotecnologia; 

 Os movimentos de 
rotação e translação da 
Terra; 
 Estações do ano; 
 Fases da Lua e eclipses; 



 
 

98  

 
E 
 

GABRIELLE 

  

 
 

 Noções básicas da genética 
mendeliana; 

 Genes e traços hereditários; 
 Alelos dominantes e recessivos; 

 Previsão do tempo e as 
variáveis envolvidas; 
 Alterações climáticas. 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – PARTE DIVERSIFICADA (PD1, PD2 e PD3) 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD1 
GEOGRAFIA 

 
8ºA a 8ºF 

 
LUANA 

 Importância da convivência, do 
respeito e do diálogo.  

 Conceituação dos termos 
“Cidadania e ética”. 

 Como praticar a cidadania e a 
ética no dia a dia, na escola e na 
sociedade.  

 Formas de governo. 
 Eleições 
 
 

 Coexistência como atitude ética no 
esporte e no trabalho. 

 Respeito às diversidades e divergências 
no esporte. 

 Trabalho em equipe. 
 Relações interpessoais 

 Cultura Brasileira e seus 
aspectos sociais. 

 Identidades e multidiversidade.  
 Modelos antigos e novos do que 

é modernidade e seus exemplos 
na música, no teatro, na literatura 
e nas artes cênicas. 

 Representações sociais e 
comportamentos 
humanos. 

 Diversidade e o seu papel 
na sociedade. 

 Minorias sociais: 
mulheres, deficientes, 
população negra, grupo 
LGBTQII, idosos. 

 Racismo e suas 
consequências na 
sociedade brasileira.  

 Movimento sociais. 
PD1 

GEOGRAFIA 
 

8ºG a 8ºI 
 

FÁBIO 

 Desenvolvimento sustentável.  
 Lixo e sua destinação.  
 Reduzir, reciclar e reutilizar.  
 Histórico da questão ambiental. 

 Consumo x Consumismo. 
 Sociedade do consumo e suas 

consequências.  
 Freeganismo, uma alternativa ao 

consumismo? 

 Sociedade e seus dilemas atuais. 
 Acessibilidade, ela existe no 

Brasil?  
 Diversidade de gênero na escola. 
  

 População brasileira e 
sua formação étnica. 

 Brancos, negros e índios. 
 Brasil o país da 

miscigenação. 
 Preconceito étnico no 

Brasil, mito ou realidade? 
PD2 

HISTÓRIA 
 

8ºA a 8ºF 
 

DENISE 
 
 

 Importância da convivência, do 
respeito e do diálogo.  

 Conceituação dos termos 
“Cidadania e ética”. 

 Como praticar a cidadania e a 
ética no dia a dia, na escola e na 
sociedade.  

 Formas de governo 
 A Organização Política no Brasil 
 Eleições 
 Cidadania 
 Política 

 Coexistência como atitude ética no esporte 
e no trabalho. 

 Respeito às diversidades e divergências 
no esporte. 

 Trabalho em equipe. 
 Relações interpessoais 
 O esporte como local de integração, mas 

também de exclusão social. 
 A transformação individual pelo esporte. 
 Histórias motivadoras no esporte. 
 O esporte no DF. 

 O significado do movimento 
modernista nos anos de 1920. 
 Artistas que se destacaram na 
SAM de 1922. 
 A importância da arte na vida 
humana; 
 A exclusão dos artistas e da 
população menos favorecida na 
arte. 
 Obras que alcançaram grande 
repercussão a partir da SAM. 
 O que mudou nas artes no Brasil 
a partir da SAM de 1922. 

 Representações sociais e 
comportamentos 
humanos. 

 A legislação e a proteção 
às minorias 
historicamente excluídas 
dos seus direitos. 

 Os excluídos do processo 
social e cultural ao longo 
da história. 

 Órgãos que apoiam as 
minorias.    
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 Voto 
 Eleição 
 Corrupção 
 Política 
 Partidarismo 
 Partidos Políticos 
 Os Três Poderes no Brasil 
 Demagogia e Populismo 

 Representantes do esporte que saíram do 
DF e conquistaram o Brasil e o mundo. 

 Esportes mais praticados no Brasil e no DF 
 Disciplina e rotina – princípios 

fundamentais para o bom aproveitamento 
no esporte. 

 A luta individual para vencer nos esportes. 
 Histórias de superação no esporte. 
 O preconceito de raça, sexualidade e 

religião encontrados no esporte. 

 Como a arte atingia a população 
brasileira em 1922 e como atinge 
atualmente. 
 Velhos modernos x novos 
modernos: o que mudou na 
percepção da arte no país. 
 Arte e contestação; 
 Arte e representatividade de 
uma cultura e de um povo. 
 O complexo de vira-latas 
perceptível também nas artes no 
Brasil. 
 Cultura Brasileira e seus 
aspectos sociais. 
 Identidades e multidiversidade.  
 Modelos antigos e novos do que 
é modernidade e seus exemplos 
na música, no teatro, na literatura 
e nas artes cênicas 

 Diversidade e o seu papel 
na sociedade. 

 Minorias sociais: 
mulheres, deficientes, 
população negra, grupo 
LGBTQII, idosos. 

 Racismo e suas 
consequências na 
sociedade brasileira.  

 Movimento sociais. 
 Solidariedade. 
 Campanha solidária. 
 Afetividade e sexualidade. 
 Tolerância e igualdade. 

PD2 
HISTÓRIA 

 
8ºG a 8ºI 

 
ANA 

 
 

 Diversidade Étnica. 
 Diversidade Religiosa. 
 Diversidade de Gênero. 

 Texto e atividades de raciocínio lógico. 
 Texto e atividades para diferenciar bom 

senso do senso comum. 

 Texto e atividades conceituando 
e contextualização de autoestima. 
 Texto sobre autoconhecimento e 
autoestima e atividades. 
 Texto sobre autoconhecimento e 
autorrealização e atividades. 

 Letras de músicas e 
textos que tratam do amor, 
da amizade e atividades. 
 Textos contextualizando 
identidades intelectual, 
emocional, como forma de 
identificar amizades e 
atividades. 
 Conceito contextualizado 
de liberdade e atividades. 

PD3 
ARTE 

 
8ºA a 8ºC 

 
TATIANA 

 

 Conceituação de expressão e de 
criatividade.  

 Articulação entre arte, expressão 
e criatividade. 

 Diferentes formas de expressão 
artística e a integração entre elas. 

 Apreciação de produções 
artísticas de diferentes 
linguagens: teatral, musical, 

 Consciência corporal e expressividade 
vocal. 

 Movimento Expressivo. 
 Jogos dramáticos e teatrais como 

elementos de ação cênica. 
 Leitura dramática 
 Criação de personagens 

 Percepções rítmicas com ou sem 
estímulo sonoro. Jogos e 
brincadeiras com som. Pulsação, 
andamentos, ritmos. 

 Altura, intensidade, timbre, 
melodia e ritmo. 

 Jogos de composição (mudar o 
estilo musical, ritmos, letras, 
entre outros elementos). 

 Movimento expressivo 

 Elementos da linguagem 
visual relacionando-os à 
história da arte e às 
imagens cotidianas. 

 Fotografia artística 
 Produção de quadrinhos  
 Jogos dramáticos e 

teatrais como elementos 
de ação cênica 
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visual, circense, audiovisual. 
Sensibilização estética. 

 Apreciação musical 

PD3 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
 

8ºD e 8ºI 
 

LYS 
 

 Definição de saúde. 
 Ações executadas pelos sistemas 

de saúde e educação com vistas à 
atenção integral à saúde de 
crianças e adolescentes. 

 Consciência corporal 

 Promoção da Saúde e de atividades de 
Prevenção. 

 A saúde e educação integrais como parte 
de uma formação ampla para a cidadania 
e o usufruto pleno dos direitos humanos. 

 Consciência corporal 

 Cultura da paz 
 A leitura como promoção da 

saúde 
 Trabalho voluntário 
 Consciência corporal 

 Importância do art. IV 
E.C.A 

 Saúde pública e privada. 
 Consciência corporal  
 

*PD – PARTE DIVERSIFICADA 
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PLANEJAMENTO ANUAL – 2022 
9º ANO 

 Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 Visando promover um melhor acompanhamento do(a) seu(sua) filho(a), encaminhamos o conteúdo anual de cada componente curricular, de acordo com as 
orientações e normas vigentes da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ressaltamos que o conteúdo é flexível e pode ser alterado a qualquer 
momento, segundo as necessidades pedagógicas da escola. 
                    Atenciosamente, 

 

                                                                                                                                                                                                        EQUIPE GESTORA CEF POLIVALENTE 
   

 
 DISCIPLINA/ANO 

CONTEÚDO – ÁREA 1 – CÓDIGOS, LINGUAGEM E SUAS TECNOLOGIAS 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

ARTE 
 

9ºA a H 
 

ESTELA 
 

E  
 

TATIANA 
 
 
 

 Arte acadêmica e arte acadêmica 
brasileira – características gerais 
(revisão) 
 Surgimento da fotografia e o seu 
impacto na arte (revisão) 
 Impressionismo: início das 
grandes tendências de arte no 
século XX (revisão) 
 Diferença entre cor-luz e cor 
pigmento 
 Pós-impressionismo: uso 
arbitrário da cor, definida e limitada 
por linhas de contorno visíveis 
 Introdução a novas tendências 
da arte no século XX – vanguardas 
europeias 
 Elementos básicos da linguagem 
visual relacionados ao estilo 
artístico e ao período histórico. 
 Jogos dramáticos e teatrais como 

elementos de ação cênica. 

 Semana de Arte Moderna e 
busca de uma identidade cultural 
nacional (revisão) 
 Expressionismo: tendência para 

traduzir, em linhas e cores, 
sentimentos mais dramáticos 
do ser humano. 

 Cubismo: abandono da 
perspectiva; cubismo analítico 
e cubismo sintético (construção 
e colagem); Aspectos da arte 
africana relacionados ao 
Cubismo. 

 Abstracionismo: relação de 
elementos da linguagem visual 
(ponto, linha e plano). 

 Dadaísmo: signo e significado 
em obras de Marcel Duchamp e 
Readymade (Paradigmas da 
arte contemporânea). 

 Surrealismo: valorização de 
pesquisas científicas; 
inconsciente e sonhos em 
expressões artísticas. 

 Influência e domínio dos 
Estados Unidos na Arte Pós-
Moderna:  OpArt/Pop Art; Arte 
concreta; Expressionismo 
abstrato. 

 Introdução a transformações 
estéticas e tecnológicas da arte 
no século XX: Arte 
Computacional; Vídeo-Arte, 
Arte Conceitual, Hiper-
Realismo, Minimal Art e, 
outras. 

 Arte Cinética, Vídeo e os 
elementos da linguagem 
videográfica, Animação (Stop 
Motion). 

 Construção e interpretação de 
personagens em diversos 
espaços e contextos. 

 Dramaturgia brasileira: Ariano 
Suassuna e Nelson Rodrigues 

 Jogos dramáticos e teatrais 
como elementos de ação 
cênica. 

 Arte Contemporânea no Brasil e 
no Distrito Federal. 
 Influência da tecnologia em 
realizações artísticas atuais. 
 Relação entre arte e mercado 
 Tendências de novas profissões 
ligadas à arte e às tecnologias 
contemporâneas 
 A influência dos meios de 
comunicação de massa no 
comportamento da sociedade 
 Conceitos da linguagem 
cinematográfica, tais como: 
captura de imagem, ângulos, 
enquadramento, recursos de 
montagem, etc. 
  Montagem teatral 

 

 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIVALENTE 
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 Influências da arte produzida ao 
longo da história sobre 
produções modernistas 
brasileiras. 

 Expressividade Vocal; 
Movimento Expressivo. 

 Jogos dramáticos e teatrais 
como elementos de ação 
cênica. 

 Elementos de linguagem teatral: 
figurino, iluminação, 
sonoplastia, cenário, 
maquiagem e adereços. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 
9ºA a H 

 
CARLA 

 
E 
 

JOÃO VÍTOR 

Leitura: 
 Humor e suspense em diversos 

gêneros. 
 Leitura integral de uma obra 

literária. 
 
Gramática: 
 Período simples (revisão) 
 Período composto por 

subordinação: orações 
subordinadas substantivas; 

 Estrutura das palavras; 
 Processos de formação de 

palavras; 
 Estrangeirismos. 
Produção de texto: 
 Construção de textos de humor; 
 Textualização, revisão e edição 

(estudo contínuo). 
 

 
 

 

Leitura 
 Leitura integral de uma obra 

literária; 
 Textos jornalísticos: relação 

entre os gêneros jornalísticos 
em circulação, mídias e 
práticas de cultura digital; 

 Análise do fenômeno de 
disseminação de notícias falsas 
nas redes sociais e 
desenvolvimento de estratégias 
para reconhecê-las. 

 
Gramática 
 Período composto por 
subordinação: orações 
subordinadas adjetivas; 
 Pontuação no período e seus 
efeitos de sentido; 
 Figuras de sintaxe; 
 Colocação pronominal; 
 
Produção de texto. 
 

Leitura 
 Leitura integral de uma obra 

literária; 
 Textos argumentativos; artigos 

de opinião e ensaios; 
 Argumentação: movimentos 

argumentativos, tipos de 
argumentos e força 
argumentativa. 

 Contexto de produção, 
circulação e recepção de dos 
textos e práticas relacionadas à 
defesa de direitos e à 
participação social. 

 
Gramática 
 Período composto: orações 

subordinadas adverbiais; 
 Pontuação no período 

composto, 
 Concordância verbal e nominal; 
 
Produção textual 

 

Leitura 
 Textos reivindicatórios.  
 Variação Linguística; 
 Leitura integral de obra literária. 
 
Gramática 
 Regência verbal e nominal; 
 Elementos notacionais da 
escrita. 

 
Produção de texto 
 Textos reivindicatórios. 
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 Estratégias de produção: 
planejamento, realização e 
edição de entrevistas orais; 
 Textualização, revisão e edição 
(estudo contínuo). 

 Estratégias de produção, 
planejamento e participação em 
debates regrados. 

INGLÊS 
 

9ºA a H 
 

SANDRA  
 

E 
 

MARIANE 

Revisão – verb to be (Present and 
past), verb there to be , Present 
Continuous Tense, Simple Present, 
Going to , Simple Future.  
1. Pronouns – subject and object 

pronouns  
2. Verb To be – past form – was / 

were and there to be ( past) 
 Simple Past (regular and 

irregular)  
 Reflexive Pronouns . 
 Reading comprehension 
 Vocabulary : Adjectives. 

 Reading comprehension texts- 
entrevistas, diálogos, anedota, 
textos instrucionais.   

 Modal Verbs ( can, could, may, 
might, should, must, have to)  

 Indefinite Pronouns and 
compounds ( some, any, no) 

 Vocabulary: sports 

 Reading comprehension – 
gêneros textuais diversos , tais 
como blogs, redes sociais, 
mensagens de e-mail, entre 
outros.  

 Present Perfect Tense  
 Past Perfect Tense  
 Present Participle  
 (regular and irregular) 

 

 

 Reading Comprehension- 
gêneros textuais.  

 Pronome relativo 
 Degrees of comparison- 

comparative and superlative.  
 If Clause – 1st conditional 

sentences.  
 

EDUCAÇÃO  FÍSICA 
 
 

9ºA a H 
 

LYS 
 

 Revisão dos conteúdos 8º anos 
 Alongamento 
 Definição, utilização e função da 

frequência cardíaca. 
 Condicionamento físico sua a 

prática com frequência cardíaca. 
 Modalidades esportivas: vôlei, 

handebol e basquete 

 Esportes de rede/parede 
(tênis de mesa, voleibol etc.), 
esportes de campo e taco 
(beisebol, críquete etc.), esportes 
de invasão (futsal, futebol, 
handebol, basquete etc.) e 
esportes de combate (judô, luta 
olímpica, boxe, karatê, jiu-jitsu 
etc.). 
 Organização de competições 
(sistema de disputa, formação 

 Diversidade de biotipos, 
padrões de estética impostos 
socialmente, marketing e 
consumo. 

 Disfunções relacionadas à 
alimentação e/ou prática 
excessiva de atividade física 
(anorexia, bulimia e 
vigorexia). 

 Diversidade e tradição 
cultural das danças de salão 
(forró, samba, zouk e salsa). 

 Estereótipo e preconceito 
relacionado à dança. 

 
 
 
 
 

 Características gerais das artes 
marciais orientais(códigos, 
rituais, elementos técnico-
táticos, indumentária, 
materiais e instalações). 

 Aspectos históricos, 
esportivização e midiatização 
das lutas. 

 Esportes de aventura  
(escalada, montain bike, 
trilhas, corrida de aventura, 
slackline, etc.) 

 Procedimentos de segurança e 
preservação do meio ambiente 
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DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 2 – CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

HISTÓRIA 
   
 

9ºA a H 
 

DENISE 
 
 
 

 Segunda Revolução Industrial;   
Neocolonialismo na África e Ásia; 

 Expansão Imperialista do Século 
XIX; 

 Darwinismo social;               
 O nascimento da República no 

Brasil e os processos históricos até 
a metade do século XX;  

 Experiências republicanas e 
práticas autoritárias: as tensões e 
disputas do mundo contemporâneo;  

 A proclamação da República e seus 
primeiros desdobramentos;    

 A questão da inserção dos negros 
no período republicano do pós-
abolição; 

 Os movimentos sociais e a 
imprensa negra: a cultura afro-
brasileira como elemento de 
resistência e superação das 
discriminações;  

 Primeira República e suas 
características: contestações e 
dinâmicas da vida política e cultural 
no Brasil entre 1900 e 1930; 

 A institucionalização do regime  
oligárquico: coronelismo, política 
dos governadores, política do café 
com leite; 

 Movimentos de resistência no 
campo e na cidade: Revoltas 
Canudos, Contestado, Cangaço, 
Chibata, Vacina e Movimento 
Operário; 

 O período varguista e suas 
contradições;                             O 
trabalhismo e seu protagonismo 
político.    

 O mundo em conflito: a Primeira 
Guerra Mundial – 1914 a 1918; 

 Anarquismo e socialismo utópico 
e científico; 

 A questão da Palestina; 
 A Revolução Russa     
 Crise do Capitalismo e suas 

consequências mundiais;             
 Totalitarismos e conflitos 

mundiais;                                    
 Regimes Totalitários: a 

emergência do fascismo e do 
nazismo; 

 A Segunda Guerra Mundial. 
 Judeus e outras vítimas do 

holocausto como ciganos, 
deficientes físicos, 
homossexuais e minorias 
religiosas; 

 As guerras mundiais, a crise do 
colonialismo e o advento dos 
nacionalismos africanos e 
asiáticos;  

 A Organização das Nações 
Unidas (ONU) e a questão dos 
Direitos Humanos. 

 Guerra Fria: confrontos de dois 
modelos políticos;                         
Contestações e revoluções na 
Guerra Fria;                                    
Primavera de Praga;                      

 Governos populistas no Brasil de 
1945 a 1964. Industrialização e 
processo de urbanização;    

 A Era Vargas; 
 O Segundo Governo de Getúlio 

Vargas;             
 Discussões acerca da 

construção de Brasília e das 
regiões administrativas do 
Distrito Federal; 

 Governo Militar no Brasil e na 
América Latina: os processos de 
resistência;   

 As questões indígenas e negras 
na ditadura militar;                                

 As experiências ditatoriais na 
América Latina;                                

 Políticas econômicas na América 
Latina. 

 Processo de redemocratização 
do Brasil e da América Latina;     

 Constituição de 1988 e a 
emancipação das cidadanias 
(analfabetos, indígenas, negros, 
jovens, etc.). 

 A história recente do Brasil: 
transformações políticas, 
econômicas, sociais e culturais e 
1989 aos dias atuais;                                

 Os protagonismos da sociedade 
civil e as alterações da sociedade 
brasileira;     

 A questão da violência contra 
populações marginalizadas;     

 A guerra do Vietnã; 
 A guerra da Coreia; 
 Revolução Cubana; 
 A Primavera de Praga; 
 A Revolução Cultural Chinesa;    
 Maio de 1968; 
 Movimentos culturais no Brasil e 

no Mundo na década de 1960 
 Movimentos pan-africanista e 

pan-arabismo; 
 “Nova República Brasileira” – a 

partir de 1988; 
 Pluralidades e diversidades 

identitárias na atualidade: idoso, 
movimento negro, feminista, 
LGBT, entre outros; 

 Globalização e nova ordem 
mundial. 

 “Descolonização” dos 
continentes africano e asiático. 

 Conflitos do século XXI, a 
questão do terrorismo e o 
dilema dos refugiados. 

 As pautas dos povos indígenas 
no século XXI e suas formas de 
inserção no debate local, 
regional, nacional e 
internacional. 
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 O mundo em conflito: a Primeira 
Guerra Mundial – 1914 a 1918; 

 

 O Brasil e suas relações 
internacionais na era da 
globalização.          
 

GEOGRAFIA 
 
 

9ºA a H 
 

LUANA 
 
 
 

 Gráficos, imagens de satélite, 
anamorfoses e mapas com 
informações sobre diversidade, 
desigualdades sociais e 
geopolíticas do espaço mundial. 

 As revoluções técnico-científicas, 
cadeias industriais, fontes de 
energia e consequências do uso 
dos recursos naturais. 

 Globalização e desenvolvimento 
tecnológico: aproximação entre as 
nações e os povos e influência de 
culturas hegemônicas e seus 
impactos. 

 Blocos econômicos mundiais, 
empresas internacionais, 
organizações econômicas e a 
atuação nos modos vida das 
populações. Identidades e 
Interculturalidades regionais: 
Europa, Ásia e Oceania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Continentes, oceanos e mares, 
relevo, clima e vegetação. 
Transformações territoriais, 
fronteiras e intercâmbios 
históricos e culturais entre 
Europa, Ásia e Oceania. 

 Continentes, oceanos e mares, 
relevo, clima e vegetação. 
Transformações territoriais, 
fronteiras e intercâmbios 
históricos e culturais entre 
Europa, Ásia e Oceania. 
 Aspectos demográficos, 

políticos, sociais e econômicos, 
com ênfase nos Tigres Asiáticos, 
China e Japão. Diversidade 
cultural, conflitos étnicos, 
políticos e religiosos. 

 Cartografia: localização e 
regionalização. Aspectos 
demográficos, políticos, sociais e 
econômicos, com ênfase na 
Austrália e Nova Zelândia. 
 Cartografia: localização 
geográfica. A participação 
brasileira na Antártica. Questões 
ambientais e pesquisas 
científicas no continente. Tratado 
da Antártida: conflitos de 
interesses globais. 



 
 

106  

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 3 – CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

MATEMÁTICA  
9ºA a H 

 
KÁLIKA 

 
E 
 

EVELYN 

Números reais 
 Relações entre os conjuntos 
numéricos N, Z, Q, irracionais e 
reais 

Potenciação e radiciação 
 Definição, identificação e 
representação algébrica e 
geométrica 
 Potências com expoente 
negativos e fracionários 
 Racionalização 

 Equações de 2º grau  
 Conceito histórico  
 Resolução de equação do 2º 
grau  
 Fórmula de Bháskara  
 Resolução de equações 
polinomiais do 2º grau por meio 
de fatorações  
 Equações biquadradas 

 

Geometria  
• Proporções e Teorema de 
Tales 

 
Semelhança  
• Razão de semelhança  
• Semelhança de triângulos  
 
Teorema de Pitágoras e as 
relações métricas no 
triângulo retângulo: 
verificações experimentais e 
demonstrações 

 
Razões trigonométricas no 
triângulo retângulo  

 
Volume de prisma e cilindro 

 Funções do 1º e 2º grau  
 Definição, identificação e 
representação algébrica e 
geométrica 
 Estudo da reta 
 Estudo da parábola 
 
Polígonos regulares 
 Polígonos regulares 
 Polígonos inscritos e 
circunscritos 

 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

 
 

9ºA a H 
 

ÁUREA 
 

E 
 

GABRIELLE 

 Propriedades gerais e específicas 
da matéria 

 
 Estados de agregação da matéria 
 Fenômenos químicos e físicos 
 Estados físicos da matéria 
 
 Substâncias químicas 

 substância pura e composta mistura 
 
 O átomo 
- .estrutura atômica 
- elementos químicos 
 

 Classificação dos elementos 
químicos 

- tabela periódica 
 Ligações químicas 
- ligação iônica 
- ligação covalente 
- ligação metálica 
 
 Reações químicas 
 Lei da conservação das massas 
 Evidências das reações 

químicas 
 
 Funções químicas 
- ácidos 
- bases 
- indicadores químicos e pH 
- sais e óxidos 
 

  Movimento 
 cinemática 
 queda dos corpos 

tipos de movimentos 
 
 Forças 
- força resultante 
- leis de Newton 
- tipos de força 
 
 Trabalho e energia 
- trabalho 
- potência 
- energia 
 
  O desenvolvimento da 

Astronomia 
 

 . Calor e temperatura 
- .escalas termométricas 
- transferências de calor 
- processos de propagação de 
calor 
 
 Ondas e som 
- radiações eletromagnéticas 
 
 Luz 
- características 
- óptica geométrica 
- visão humana 
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DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – PARTE DIVERSIFICADA (PD1, PD2 e PD3) 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD1 
ARTE 

 
9ºA a H 

 
ESTELA 

- Ascendência x Descendência  
- Autorretrato x Retrato 
- O autorretrato e a História da Arte 
- Quadro “Operários” de Tarsila do 
Amaral 

 Os tipos de arte e seus 
significados 

 Países participantes da Copa do 
Mundo de 2022 

 Obras de Tarsila do Amaral 
 Semana de Arte Moderna de 

1922 

 Direitos Humanos 
 Equidade Social 
 Igualdade Social 

PD2 
INGLÊS 
9ºA a H 

 
MARIANE 

 A Presença da Língua Inglesa 
na        música 
 Diferentes 
Estilos musicais 
 A influência da música de 
língua Inglesa no Brasil ao longo 
dos anos 
  A disputa da preferência das 
músicas de língua Inglesa em 
relação as músicas brasileiras. 
 

 A indústria 
cinematográfica de 
Hollywood 
 A literatura e o cinema, 
filmes baseados em livros 
 Categorias de 
premiação da cerimônia 
do Oscar 
 A febre das séries e o 
fim das vídeos--locadoras 
com os filmes on- line em 
plataforma streaming. 

 

 Redes Sociais 
 Tecnologia 
 Internet 

 Um mundo multicultural  
 Diversidade de cultura dos 

povos de língua Inglesa 
 
 
 

PD3 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

 
9ºA a C 

 
 

GABRIELLE 
 
 

 Eleições 2022/eleição do grêmio e 
exercício da cidadania 

 Saúde emocional 
 Métodos de estudo 
 Plena atenção 
 Leitura/estudo de artigos 

científicos/atualidade 

 Artigo 217 da Constituição 
(sobre prática desportiva) 

 JIP  
 Plena atenção 
 Educação alimentar 
 Leitura/estudo de artigos 

científicos/atualidade 
 

 Plena atenção 
 Educação alimentar 
 Manutenção da saúde em 

tempos de pandemia 
 Leitura/estudo de artigos 

científicos/atualidade 

 Contribuições culturais de 
origem africana e indígena 

 Dia Nacional da Consciência 
Negra Lei nº 10.639/2003 

 Plena atenção 
 Leitura/estudo de artigos 

científicos/atualidade 

PD3 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

9ºD a F 
 

LILIAWILL 
 

 O excesso do consumo de 
açúcar na alimentação. 
  Alimentação: 
-Perspectiva econômica; 
-Perspectiva nutricional; 
-Perspectiva social; 
-Perspectiva cultural. 
 

 Imunidade através da 
alimentação. 

 Corpo e mente. 
 Consequências das dietas da 

moda. 
 Transtornos alimentares. 
 Consequências do estresse no 

comportamento alimentar. 

 Obesidade. 
 Impacto dos alimentos 

processados e suas 
consequências na saúde 
humana. 

 Efeitos da prática de atividade 
física associada à alimentação 
adequada. 

 Relação entre nutrição e 
transtornos de autoimagem em 
adolescentes. 

 Redes sociais e mídia: a 
exacerbação da imagem do 
“corpo perfeito”.  

 Excesso de sal na dieta. 
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  Danos causados pela restrição 
alimentar. 

 Influência da publicidade na 
alimentação. 

PD3 
CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

9ºG a H 
 

AUREA 
 

 Eleições 2022/eleição do grêmio e 
exercício da cidadania 

 Saúde emocional 
 Métodos de estudo 
 Plena atenção 
 Leitura/estudo de artigos 

científicos/atualidade 

 Artigo 217 da Constituição 
(sobre prática desportiva) 

 JIP  

 Plena atenção 

 Educação alimentar 

 Leitura/estudo de artigos 
científicos/atualidade 

 

 Plena atenção 
  Educação alimentar 
 Manutenção da saúde em 

tempos de pandemia 
 Leitura/estudo de artigos 

científicos/atualidade 

 Contribuições culturais de 
origem africana e indígena 

 Dia Nacional da Consciência 
Negra Lei nº 10.639/2003 

 Plena atenção 
 Leitura/estudo de artigos 

científicos/atualidade 
 

*PD – PARTE DIVERSIFICADA 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 
DIMENSÕES DE GESTÃO: PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Promover ações que 
auxiliem a prática 
pedagógica  do 
professor 

Engajar 100% dos 
docentes no 
aperfeiçoamento da 
prática pedagógica 

Estimular a 
realização de 
cursos de formação 
continuada  na 
EAPE, UnB, 
coordenações 
pedagógicas e 
outras  instituições 
que os ofereçam 

Equipe Gestora, 
Supervisão 
Pedagógica, 
Supervisão 
administrativa, 
Corpo docente 

Durante o ano de 
2022 

Em grupos  de 
debates e com 
palestras de 
professores 
multiplicadores 
durante a 
coordenação coletiva 

Promover ações que 
facilitem a logística de 
funcionamento da escola 
no dia de culminância de 
projetos. 

Envolver 100% dos 
professores e 
Coordenação 
Pedagógica 

Sensibilização da 
equipe pedagógica da 
escola quanto à 
importância       da 
realização e 
participação nas 
culminâncias de 
projetos 
pedagógicos 

Todos os 
professores e todos 
os   envolvidos  na 
coordenação 
pedagógica 

Coordenações 
coletivas 

Formulário de 
autoavaliação de 
projetos 
pedagógicos 

Estimular a formação do 
professor no espaço das 
coordenações 
pedagógicas 

Promover palestras e 
oficinas práticas com 
100% dos professores 
a fim de estumular o 
aperfeiçoamento dos 
professores no espaço 
de coordenações 

Elencar temas de 
interesse para votação 
dos professores 
visando a promoção de 
palestras e oficinas, 
para as quais os 
professores tenham 
interesse em 
participar. 

Equipe gestora e 
Supervisão 
Pedagógica 

Mensal Criação de 
Formulário 
Eletrônico para 
avaliação do evento. 
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Fomentar a 
funcionalidade da Sala de 
Leitura 

Que 100% dos estudantes 
leiam o mínimo de 2 
livros literários por 
bimestre, diferentes 
daqueles que são de 
leitura obrigatória na 
escola. 

Desenvolvimento de 
projetos pedagógicos de 
leitura promovidos pelos 
professores. Estamos 
aguardando profissional 
para atendimento aos 
alunos na Sala de Leitura. 

Bibliotecárias 
Professores dos 
diversos 
componentes 
curriculares 

Bimestral Formulário 
específico de 
Autoavaliação  e 
fichas de leitura 

Fomentar a 
funcionalidade do 
Laboratório de 
Informática 

Otimizar em 100% o 
funcionamento das 
máquinas disponíveis no 
Laboratório de 
Informática 

Solicitar serviço de 
manutenção por parte de 
técnico especializado junto 
à Regional de Ensino do 
Plano Piloto; Solicitar 
junto à Regional de 
Ensino do Plano Piloto 
servidor destinado ao 
trabalho junto ao 
laboratório. 

Equipe Gestora Mensal Caixa de sugestões do 
Laboratório de 
Informática. 

Implementar os 
projetos 
pedagógicos 
anexados ao 
presente documento 

Envolver 100% da 
comunidade escolar 

Engajar os professores 
regentes e os estudantes, 
na Pedagogia de Projetos, 
por meio de incentivos e 
premiação. 

Equipe Gestora, 
Supervisor 
Pedagógico, 
Coordenação 
Pedagógica 

Bimestral Formulário de 
autoavaliação do 
projeto pedagógico 

Ampliar a oferta do 
Programa de Plena 
Atenção na Escola (PE) 

Envolver 50% dos 
estudantes e 
professores 

Engajar estudantes e 
professores para 
os benefícios da prática da 
Plena Atenção na escola, 
por meio de palestras, 
reportagens científicas e 
exercícios práticos 
introdutórios. 

Equipe já formada 
pertencente ao 
Programa de Plena 
Atenção, 
Supervisor 
Pedagógico e 
Equipe Gestora 

Semanal Formulário Específico 
de avaliação da 
implantação do PAE 
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DIMENSÕES DE GESTÃO: RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Incremento do nível de 
proficiência em Língua 
Portuguesa 

Aumentar para 25% 
o número de alunos 
concluintes do Ensino 
Fundamental, no 
nível        5        de 
proficiência     em 
Língua Portuguesa, 
conforme dados da 
Prova Brasil 

Institucionalização de 
Projeto de Leitura 
Coletiva na área verde 
da escola. 

Todos os 
professores da escola 

Semanal Formulário específico 
de avaliação do 
projeto 

Incremento do Nível de 
Proficiência Matemática 
dos alunos concluintes do 
Ensino Fundamental 

Aumentar para 25% 
o número de alunos 
concluintes do  
Ensino Fundamental, 
no nível 5 de 
proficiência 
Matemática, 
conforme dados 
da Prova Brasil 

Institucionalização de 
Projeto Pedagógico 
da área de 
Matemática para ser 
desenvolvido em 
todos os anos de 
escolaridade. 

Professores de Matemática Bimestral Formulário específico 
de avaliação do 
projeto 

Incremento do IDEB Engajar 100% dos 
professores e 
estudantes para a 
escola ficar o mais 
próximo possível da 
meta projetada de 6.5 

Trabalhar com 
descritores de mais 
baixo desempenho 
por      parte     dos 
estudantes conforme 
avaliações 
diagnósticas 
realizadas 

Equipe Gestora, Professores 
de todas as disciplinas 

Bimestral Simulados de 
avaliações no 
molde da Prova 
Brasil  e resultado 
oficial da Prova 
Brasil. 
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DIMENSÕES DE GESTÃO: PARTICIPATIVA 
 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Fortalecer vínculos e a 
comunicação entre a 
comunidade de Pais/ 
Responsáveis e a escola 
 
 

 

Envolvimento de 
100% da comunidade 
escolar 

Reuniões bimestrais, 
Projetos bimestrais, 
Reuniões junto ao 
SOE, envio de 
circulares, envio 
de e-mail’s, envio de 
SMS’s, Ligações 
telefônicas       por 
parte da 
coordenação e gestão 
escolar quando 
necessário. 

Equipe gestora, equipe 
pedagógica, Serviço de 
Orientação Escolar 

Ano de 2022 Registros em Ata, 
formulários de 
avaliação de 
projetos 

Eleições diretas para eleger 
os integrantes do Grêmio 
Estudantil. 
Fortalecimento do Grêmio 
Estudantil  

Engajamento de 
100% dos estudantes 
para a participação 
representativa no 
Grêmio Estudantil na 
realização mensal do 
Show de Talentos no 
Intervalo Cultural. 

Reuniões com 
responsáveis pelo 
Grêmio Estudantil, 
apoio a iniciativa dos 
estudantes, 

Equipe gestora e 
coordenação 
pedagógica 

Ano de 2022  
1º Bimestre 

Reuniões mensais entre 
Supervisão Pedagógica, 
SOE e representantes 
do Grêmio Estudantil 
para alinhamentos. 

Fortalecimento do Conselho 
Escolar 

Engajamento  de 
100% dos membros 
do Conselho Escolar 
nas demandas 
escolares, em seus 
diversos 
segmentos. 

Reuniões mensais, dar  
publicidade às 
deliberações, às 
reuniões e aos 
editais do 
Conselho Escolar. 

Equipe Gestora e 
Membros do 
Conselho Escolar 

Ano Letivo de 2022 Registro em 
Ata de demandas 
do Conselho 
Escolar, bem como 
da tomadas pela 
coletividade. 
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Parceria com a 
Universidade Paulista. 

Engajar 100% da 
equipe pedagógica 
para estabelecer 
parceria com o 
Teatro da Unip para 
realização de 
culminância de 
projetos 
interdisciplinares 

Reunião com 
diretores da Unip e 
encaminhamento de 
projetos e 
documentos oficiais 

Equipe Gestora e 
Professores 
responsáveis pelo 
projeto. 

Ano Letivo de 
2022 

Formulário específico 
para avaliação do 
projetos 



 
1 

114  

DIMENSÕES DE GESTÃO: DE PESSOAS 
 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Divulgar as ações da 
escola 

Atualização de 50% 
das páginas em redes 
sociais 

Inserir Planos de 
Ensino  Anuais 
elaborados  pelos 
professores, bem 
como, cronogramas 
de deveres de 
casa, por disciplina, 
em cada bimestre. 

Eleger professor 
responsável entre 
aqueles com 
restrição de sala de 
aula 

Bimestralmente Criação de 
formulário  para 
avaliação 

Realização de avaliação 
institucional por via 
digital, através do “google 
forms” 

Receber 80% dos 
formulários  de 
avaliação 
institucional, bem 
como, ter acesso 
aos  relatórios 
gerados 
automaticamente pelo 
software, para 
facilitar e otimizar 
a atualização da 
PP 2022 

Envio do link do 
formulário eletrônico 
para o e-mail  dos 
diversos segmentos 
da unidade escolar 
que respondem à 
avaliação 
institucional 

Comissão de 
Elaboração e 
atualização do 
Projeto 
Pedagógico 

3º Bimestre Por meio  de 
campo próprio no 
formulário eletrônico 
a ser desenvolvido. 

Reuniões de avaliação do 
Proposta  Pedagógica 
Institucional 

 
 

Engajar 100% dos 
representantes de 
segmentos da 
comunidade na 
necessidade de 
atualização da  
Proposta  Pedagógica

 Reuniões bimestrais 
para avaliação da 
Proposta Pedagógica 
Institucional. 

Comissão 
elaboração da PP e 
Equipe Gestora 

     Ano de 2022 Registros em ata 



 
1 
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DIMENSÕES DE GESTÃO: FINANCEIRA 
OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Elencar prioridades de 
compra para viabilização do 
trabalho pedagógico 

100% de materiais 
adquiridos com 
antecedência 

Fazer levantamento 
de material 
didático pedagógico 
para execução de 
projetos e aulas junto 
aos professores e 
adquirir tais materiais.  

Equipe Gestora Semestral Avaliação institucional, 
Atas de reuniões. 

Engajar pais, estudantes e 
professores para 
contribuição na APM 

Aumentar em 50% a 
arrecadação da APM. 

Realização de Projetos 
de Educação Financeira 
e aplicação de recursos 
públicos junto à 
comunidade que 
promovam a cultura da 
doação de recursos 
financeiros à instituição 
escolar via APM. 

Equipe Pedagógica Bimestral Formulário de 
autoavalição de projeto 
bimestral. 

Promover a gestão financeira 
de forma transparente e 
participativa, de acordo com 
os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
proporcionalidade/razoabili
dade, publicidade e 
eficiência dos recursos 
públicos e privados 
destinados à escola 

100% dos recursos Elaborar e submeter à 
aprovação do Conselho 
Escolar às diretrizes 
específicas de 
Administração, em 
consonância com as 
normas de orientações 
gerais da Secretaria de 
Estado de Educação do 
Distrito Federal 

Equipe Gestora, APM 
e Conselho escolar 

Durante o ano de 2022 Reuniões do 
Conselho Escolar 
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Utilizar os recursos dentro 
da legislação vigente de 
maneira a reduzir gastos e 
realizar prestação 
de contas com clareza e 
precisão 

100% dos recursos Elaborar os planos de 
aplicação financeira, a 
respectiva prestação de 
contas e submeter à 
apreciação e aprovação 
do Conselho Escolar, 
em qualquer 
tempo 

Conselho Escolar,  
Equipe Gestora e APM 

Durante o ano de 2022 Reunião do 
Conselho Escolar 

Aplicar de forma efetiva e 
racional as verbas oriundas 
do PDAF e PDDE, após 
ampla discussão e 
elaboração prévia da ata de 
prioridades realizada 
pelos membros do 
Conselho Escolar 

100% dos  recursos Elaborar e submeter à 
aprovação do Conselho 
Escolar às diretrizes 
específicas de 
Administração , em 
consonância com as 
normas de orientações 
gerais da Secretaria de 
Estado de Educação 
do Distrito 
Federal. 

Equipe Gestora e APM. Durante o ano de 2022 Reunião do 
Conselho Escolar 

Realizar a apresentação 
da ata de prestação de 
contas trimestral, por 
meio de quadro de aviso 
próprio a ser instalado ao 
lado da secretaria da 
escola 

Envolver 100% dos 
recursos 

Elaborar e submeter à 
aprovação do 
Conselho Escolar às 
diretrizes específicas 

Conselho Escolar 
Equipe Gestora e 
APM 

Durante o ano de 
2022 

Reunião do Conselho 
Escolar 
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DIMENSÕES DE GESTÃO: ADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Estender a 
informatização das 
atividades administrativas 

Tornar o trabalho 
administrativo 100% 
informatizado 

Realizar formações 
continuadas 

Equipe gestora e 
Supervisor 
administrativo 

Ao longo do ano de 
2022. 

Avaliação contínua do 
processo de 
informatização das 
práticas 
administrativas 

Viabilizar a participação 
do corpo docente e 
demais servidores em 
programas de treinamento 
e formação continuada 

Atender a 
100% das demandas 
dos professores de 
demais servidores 
mediante 
agendamento prévio 

Realizar formações 
em coordenações 
pedagógicas 

Equipe gestora, 
Supervisor 
administrativo, 
Supervisor 
Pedagógico, Equipe 
Pedagógica e demais 
servidores 

Ao longo do ano de 
2022 

Promover grupos 
de estudo durante as 
coordenações 
pedagógicas, 
conforme temas de 
interesse  dos 
professores. 

Manter atualizado e 
organizado o serviço de 
escrituração escolar 
(registros, documentação 
dos alunos, diários de 
classes e atas), de 
documentos e pastas dos 
professores e dos arquivos 
de memorandos, ofícios, 
atas e prestações de 
conta). 

Envolver 100% do 
pessoal 
administrativo 

Coordenar e 
supervisionar os 
serviços de todos os 
setores que subsidiam 
a melhor prática e 
fluidez 
administrativa. 

Equipe gestora, 
Supervisor 
administrativo, 
Supervisor 
Pedagógico, 

Ao longo do ano de 
2022 

Avaliação 
Institucional 

Promover ações que 
assegurem a conservação 
e preservação do 
patrimônio escolar 

Envolver 100% da 
comunidade escolar 

Realizar campanhas 
para conservação do 
patrimônio e da 
estrutura física da UE 

Todos os 
segmentos escolares 

Ao longo do ano de 
2022 

Avaliação 
institucional, 
Inventário anual 
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Agir com proatividade na 
manutenção constante da 
estrutura física da Unida 
Escolar 

Envolver 100% da 
comunidade escolar 

Receber e utilizar os 
recursos materiais 
oriundos da SEDF. 
Realizar campanhas 
para conservação do 
patrimônio e da 
estrutura física da UE. 

Equipe Gestora Ao longo do ano 
letivo de 2022 

Avaliação 
institucional 
Inventário anual 
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11.1 - Propostas de soluções para melhorar os resultados: 

11.2.1 Quanto à recuperação e à reprovação: 
 

 Campanhas junto às famílias para conseguir a participação das mesmas na vida 

escolar dos filhos. Os recursos usados serão: reuniões pedagógicas (pais e 

professores), atendimento virtual aos pais no dia da entrega dos boletins por todos os 

professores, pelo SOE, Psicologia Escolar, Sala de Recursos e pela Direção, 

solicitação da presença dos pais à Escola sempre que se fizer necessário, através de 

telefonemas, recados pela Agenda Escolar e convocação por escrito; 

 Acompanhamento, pela equipe gestora, dos alunos cujas famílias são carentes e não 

têm condições de adquirir uniforme e material escolar, utilizando recursos da APM, 

e orientando quanto aos deveres; 

 Recuperação paralela num processo contínuo a partir do momento que são detectadas 

as falhas, com a utilização de material adequado e acompanhamento familiar, com o 

objetivo de recuperar os estudantes com baixo rendimento e alocá-los no ano de 

escolaridade correspondente à sua idade, eliminando a distorção idade/ano escolar; 

 Atendimento das turmas pelo Professor Conselheiro e individual pela Direção, 

quando detectadas deficiências de aprendizagem ou problemas de ajustamento social; 

 Reuniões do Conselho de Classe, preventivo, para avaliar cada aluno, as turmas, os 

métodos e os instrumentos utilizados, fazendo-se levantamento dos problemas e 

estabelecendo ações para solução dos mesmos. 
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11.2.2 - Quanto à Aprendizagem: 
 
 

Na consecução dos objetivos do Sistema de Ensino, constatou-se que 

a avaliação de cada conteúdo, dos métodos e dos instrumentos utilizados, deve 

ser uma constante na rotina escolar. 

No CEF Polivalente, essa avaliação é feita em reuniões do Conselho de 

Classe e Coordenação Pedagógica quando se estabelece métodos e processos para 

correção das disfunções detectadas. 

Para que haja qualidade no processo ensino e aprendizagem, de acordo 

com as metas estabelecidas, com um constante processo de avaliação, o Centro 

de Ensino Fundamental Polivalente desenvolve atividades tais como: 

 Projetos interdisciplinares; 

 Uso de material didático – manutenção, divulgação e atualização de material e 

equipamento didático, fazendo dos recursos audiovisuais meios para 

enriquecimento das atividades. Usando os recursos do PDDE, por exemplo, o 

CEF Polivalente mantém atualizada a mapoteca (mapas geográficos e históricos) 

 Maior envolvimento com as Famílias – é mantido um trabalho constante com as 

famílias, levando-as a participarem das atividades da Escola e a se interessarem 

mais pelas tarefas escolares dos filhos. Além disso, o CEF Polivalente procura 

dar apoio às famílias na educação dos filhos, promovendo encontros com os 

professores, Direção e organizando palestras, que orientem a melhorar o 

convívio com os filhos. Foi feito o cadastramento de e-mail dos responsáveis 

para envio de informes/comunicados e outros; 

 Conteúdos Programáticos – no início do ano letivo, os pais recebem o Conteúdo 

Programático, organizado por bimestre e por ano, para que os mesmos 

acompanhem o desenvolvimento do conteúdo durante o bimestre/ano letivo em 

cada disciplina; 

 Cronograma de Atividades – junto com o Conteúdo Programático, os pais 
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recebem,  por email, o Cronograma Anual de Atividades, onde além dos eventos, 

já estão estabelecidas as datas para reuniões pedagógicas, atividades avaliativas, 

entrega de boletins com reunião de pais, etc. Este cronograma possibilita às 

famílias acompanharem as atividades da escolares, prevendo os períodos em que 

os alunos deverão estudar mais intensamente, quando ocorrerão determinadas 

atividades, etc 

 Reuniões de Equipe – nos dias destinados à Coordenação, as equipes se reúnem 

para planejarem suas atividades, prepararem testes e provas, separarem material 

para as aulas, etc. Nessas reuniões, a Direção usa um período para avaliar o 

trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula, o rendimento escolar das 

turmas e dos alunos; 
  

11.2.3 - Avaliação do Rendimento Escolar 
 
 

O critério de avaliação no Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

atende às normas estabelecidas pelo Regimento Interno da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, em seu Capítulo XIII, Seção II do Título I, e têm como 

funções básicas: Estabelecer “feedback” ao professor sobre as condições de ensino 

por ele programadas. 

A avaliação constitui atividade constante, ocorrendo, no mínimo, ao final 

de cada unidade com registros nos Diários de Classe ou Diário Eletrônico nos 

canhotos a serem entregues na Secretaria, em fichas individuais, nos  boletins e 

Históricos Escolares. 

Visando identificar se os objetivos educacionais propostos foram 

alcançados, em termos de desenvolvimento integral do aluno, a avaliação observará 

aspectos cognitivos, a participação do aluno (assiduidade, pontualidade, tarefas, 

relacionamento com o grupo, apresentação pessoal e dos trabalhos, independência 

intelectual, iniciativa, etc.) e o levantamento da assiduidade em todos os 

componentes curriculares. 
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Para se ter uma unidade de trabalho na Escola, em Conselho de Classe 

estabeleceu-se que a menção seria obtida de acordo com as Diretrizes de Avaliação 

vigentes. Deste modo todos os instrumentos de avaliação têm caráter formativo. Em 

virtude da suspensão das aulas presenciais e atendimento virtual aos alunos na 

Plataforma Google Classroom, os pontos estão sendo  distribuídos da seguinte 

forma: Até 30% para provas e testes e os outros 70% que serão adquiridos por outros 

instrumentos de avaliação.  

Quanto às dificuldades encontradas no processo de avaliação, a equipe 

gestora do Polivalente tem mantido com os professores diálogos constantes sobre os 

critérios de avaliação onde são feitas sugestões e críticas quanto aos meios e aos fins 

dessas, quanto ao que acontece em sala de aula virtual  e o que se espera, em forma 

de desempenho do aluno, e ainda, quanto aos objetivos da educação, à filosofia de 

ensino da escola. 

Além de assinaturas de revistas pedagógicas, de encontros e dos cursos 

oferecidos pela SEEDF, a equipe gestora do Centro de Ensino Fundamental 

Polivalente promove palestras com especialistas em determinados assuntos. 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO 
 

A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental Polivalente possui 

uma Comissão Permanente de Elaboração e Acompanhamento formada por 

representantes dos vários segmentos da comunidade escolar, com o objetivo de 

promover a constante atualização deste documento para concretização de suas metas. 

Este documento, após aprovado, pela Secretaria de Educação do Distrito 

Federal e Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro será disponibilizado por 

meio da Plataforma Google Classroom na sala da Direção, para apreciação de 

professores, pais, estudantes e demais interessados que o desejar e na sala dos 

Professores.  

O acompanhamento da Proposta Pedagógica é feito por todos os membros da 

comunidade escolar, em reuniões específicas, com registro no livro de atas da escola, 

e comunicação de decisões em Circulares encaminhadas para todos os segmentos da 

escola e aos pais dos alunos, em vias impressas, vias digitais: por e-mail  e 

disponibilizadas em quadros de avisos específicos com a finalidade de destacarmos os 

avanços, as críticas, as sugestões para o bom andamento das atividades escolares, em 

observância à Lei 4.751 de 07 de fevereiro de 2012, que estabelece os postulados da 

Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal. Tais reuniões 

ocorrem: 

Semanalmente: com os membros da Direção e nos momentos de coordenação 

pedagógica dos professores, a fim de realizar comunicados, reforçar os projetos 

integradores das disciplinas, realizar o planejamento das atividades técnicas, 

administrativas e pedagógicas; 

Mensalmente: com membros do Conselho Escolar visando estabelecer planos 

de metas para a correta aplicação dos recursos financeiros da escola. 

Bimestralmente: com a participação dos pais, responsáveis e estudantes para 

que a escola passe a eles comunicados importantes e discuta o rendimento dos 
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estudantes e oriente o hábito de estudo a fim de maximizar o processo de 

aprendizagem; 

Semestralmente: com prestação de contas em Assembleias Gerais das quais 

participam parte muito expressiva da comunidade escolar. 

Além das reuniões estabelecidas, nossa autoavaliação enquanto instituição 

responsável pelo processo educacional deste país é diária, pois a todo momento 

revemos nossa prática pedagógica, nossas formas de comunicação, nossos padrões 

de relacionamento, a fim de garantir que nossa atividade fim: a educação seja 

entregue com a qualidade que nosso público alvo deseja. 

Anualmente, com aplicação da avaliação institucional, por meio de 

questionários físicos e digitais (Google Forms) com o objetivo de mapear junto à 

comunidade escolar o alcance das metas estabelecidas em nosso Projeto Pedagógico, 

para nos inteirarmos de quão satisfeita está a comunidade escolar com os serviços 

que têm recebido dos diversos segmentos desta unidade de ensino. 

O processo de avaliação ocorre mediante preenchimento de questionários 

com perguntas direcionadas à avaliação dos diversos segmentos da escola. Esta 

avaliação tem sido frutífera para percebermos nossas fragilidades, aos olhos da 

comunidade, promovermos a correção das mesmas e fortalecer ainda mais os pontos 

fortes elencados. Sendo ponto de partida para o reestabelecimento de metas, 

desenvolvimento dos projetos pedagógicos, estímulo à formação continuada dos 

profissionais e outras ações que se fizerem necessárias. 
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Plano de Ação da Coordenação Pedagógica - 2022 
 

CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar: CEF Polivalente                                                                                       Telefone: 3346-3026 

Coordenação Disciplinar: 
Jailton Lopes Vicente – 2069202 – jailtonlv@gmail.com  
Joana Angelica Ribeiro de Melo Diogo – 2298287 - joanameloedf@gmail.com  
Márcia Nantet Fraga – 02061236 – marcianantet@gmail.com  
Ana Maria de Albuquerque Santos – 395978 – aninhaJGW@gmail.com                                              
Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

 
Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

● Quantitativo de alunos 
Atualmente o CEF Polivalente possui um total de 1026 alunos distribuídos nos turnos matutino e vespertino. 

 
● Níveis de ensino atendidos/outros atendimentos 

A escola atende alunos da segunda etapa do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), sendo, em 2022, distribuído da seguinte forma: 
- 10 turmas de 6º ano; 
- 7 turmas de 7º ano; 
- 9 turmas de 8º ano; 
- 8 turmas de 9º ano. 
Além do Ensino Regular, o CEF Polivalente é uma Escola Inclusiva e atende a Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE´s) que 
frequentam as turmas regulares de ensino. 
A Escola possui ainda Sala de Recursos, uma Psicóloga Escolar e Sala de Apoio à Aprendizagem. 

● Perfil da comunidade escolar 
A clientela do Polivalente é formada em sua maioria por alunos que possuem faixa etária entre 10 e 16 anos, moradores das diversas cidades do 
Distrito Federal e do Entorno.  
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Objetivos da Coordenação Pedagógica para 2022 

 
 Planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas com os Professores de todas as àreas; 
 Implementar o Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF em vigor; 
 Articular ações que garantam a realização da Coordenação Pedagógica; 
 Fazer cumprir o Regimento Escolar com relação às faltas cometidas pelos alunos; 
 Articular transversalmente o ensino-aprendizagem dos alunos; 
 Intermediar, orientar e resolver conflitos da comunidade escolar; 
 Elaborar estratégias para construção de uma cultura de paz na escola. 

 
 

Justificativa 

 
O Plano de Ação das atividades de Coordenação Pedagógica é baseado em estratégias de planejamento em rede, conversando com 

todos os setores da escola. Sua elaboração é anual. 
Mediações de conflito, atendimento a pais e responsáveis, atendimento e orientação a alunos em geral, alunos com necessidades 

especiais, alunos com dificuldade de aprendizagem, atendimento e suporte e mediação na elaboração do planejamento das atividades com os 
professores, apoio a secretaria escolar e suporte à Direção, são tipologias de ações diárias da coordenação pedagógica. 

 
 
 

TEMÁTICAS (METAS) 

 

ESTRATÉGIAS ENVOLVIDOS PERÍODO 

 

Planejamento, Orientação e 
Acompanhamento das 
atividades pedagógicas;  

Coordenar com todos os Professores ações como planejar, 
orientar e acompanhar atividades e projetos pedagógicos para 
o alcance das aprendizagens; 

Coordenação 
Pedagógica  

Durante todo o ano 
letivo  

Implementação do Currículo da 
Educação Básica e das 
Orientações Pedagógicas da 
SEEDF 

Trabalhar em rede estimulando, orientando e acompanhando o 
trabalho docente na implementação do Currículo da Educação 
Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, por meio 
de pesquisas, de estudos individuais e em equipe, e de 
oficinas pedagógicas locais, assegurando a Coordenação 
Pedagógica como espaço de formação continuada; 

Coordenação 
Pedagógica e Equipe 
de Professores  

Semana Pedagógica e 
Coordenações 
Coletivas semanais. 
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Articulação de ações que 
garantam a realização da 
Coordenação Pedagógica  

Estimular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da 
unidade escolar; 

Coordenação 
Pedagógica e toda a 
comunidade escolar  

Durante todo o ano 
letivo  

Cumprimento do Regimento 
Escolar 

Oportunizar aos alunos conhecimento e compreensão do 
Regimento Escolar; 

Toda comunidade 
escolar  

Durante todo o ano 
letivo 

Articulação transversal do 
ensino-aprendizagem dos 
alunos  

Auxiliar diretamente os professores nas suas práticas 
escolares e estreitar a relação entre família e escola; 

Coordenação 
Pedagógica, 
Professores, Pais, 
Alunos e Equipe 
Gestora; 

Durante todo o ano 
letivo 

Intermediação, Orientação e 
Resolução de conflitos  

Dialogar, dar voz e orientar os alunos;  Coordenação 
Pedagógica, Equipe 
de Apoio às 
aprendizagens, Sala 
de Recursos, Serviço 
de Orientação 
Educacional e 
Psicologia Escolar 

Durante todo o ano 
letivo  

Elaboração de estratégias para 
construção de uma cultura de 
paz 

Promover mediações de conflito, tolerância e solidariedade.  
Construção de Projetos com Temática de Paz. 

Coordenação 
Pedagógica  

Durante todo o ano 
letivo 

 
Data: 09/08/2022 
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Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

 Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 
Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

PLANO DE AÇÃO SOE – 2022 

       Orientadora: Christiane Nascimento Camargo da Silva – Matrícula: 243123 -8                Orientadora:  Sílvia  Daniela Teixeira 

– Matrícula: 212666 – 4 

TEMÁTICA ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO 
Promoção da Identidade da 
Orientação Educacional 

Promoção da OE e proprosta de ação no contexto de atividades pedagógicas à 
Direção, Supervisão Pedagógica, Professores, Estudantes e Famílias. 

Ações para implatação da 
Orientação Educacionais. 

Análise da realidade Mapeamento institucional da nova realidade dos alunos, pós-pandemia. Ações Institucionais. 
Planejamento Coletivo Participação do processo de elaboração do PP da escola. 

Elaboração do Plano de Ação da OE. 
Ações Institucionais. 

 Acolhimento - Acolher os estudantes indicados pelos professores. Conversar, 
acompanhar nas suas questões pedagógicas e emocionais e fazer 
encaminhamentos, sempre que necessário. 
- Escutar as famílias, recebendo as suas demandas, bem como, pensar 
possibilidades de ações em parceria com a escola, visando o sucesso escolar 
do estudante. 
- Acolher a solicitação do professor, bem como, conhecer seu trabalho e 
construir estratégias pedagógicas conjuntas. 

Ação junto aos professores 
e estudantes. 
Ação junto às famílias. 
Ação junto aos professores. 

•   Hábitos de Estudo e         Autonomia - Fazer contato com as famílias dos estudantes para orientá-los quanto a 
importância do estudo. 
-Realização de encontro com os estudantes para favorecer o desenvolvimento 
de hábitos de estudos. 
- Favorecer a construção de uma rotina escolar, pós-pandemia. 
- Acompanhar e favorecer o movimento dos estudantes na busca da 
autonomia, coerentes com cada ano escolar 
 
 

Ação junto às famílias. 
Ação junto aos 
estudantes 
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•  Desenvolvimento de 
CompetênciasSocioemocionais 

-   Atender individualmente os estudantes e suas famílias, nas suas 
solicitações,seja de ordem pedagógica ou de ordem emocional, diante do 
momento de pós-pandemia nos       encontramos. 
- Fortalecer a autoestima dos  estudantes e o 
reconhecimento  de suas     habilidades  e competências 

Ação junto aos 
estudantes e  às 
famílias 
 
Ação junto aos 
estudantes 

• Garantia de Direitos - Informar aos responsáveis as possibilidades de acesso ao conhecimento 
dentro da SEDF, que seja mais viável para esta família. 

Ação em Rede. 

• Conselho de Classe - Participar do Coselho de Classe contribuindo com informações sobre os 
estudantes, com as possibilidades pedagógicas para que o estudante alcance 
o sucesso escolar. 

Ações Institucionais 

•   Coordenações Pedagógicas -  Participar das Coordenações Coletivas e de Áreas, contribuindo com os 
assuntos em pauta. 
- Participar  das Coordenações  promovidas pelas Coordenadora Intermediária    
da  OE,  da Regional de Ensino do Plano Piloto. 

Ações Institucionais 
 
Ações para implatação 
da Orientação 
Educacionais. 

 Projetos - Organização e realização de projetos pedagógicos: 
1 - Projeto Transição –  
• Ensino Fundamental 1 para o 2; 

Ação junto aos 
estudantes. 

  • Ensino Fundamental 2 para o Ensino Médio; 
– Hábitos de Estudo; 
– Protagonismo Infantil  -   
• Eleição para representante e vice de Turma. 
• Eleições para o Grêmio Estudantil e acamponhamneto  dos projetos 
realizados pelo presidente do Grêmio. 
-  Projeto Convivência Escolar e Cultura da Paz  -   
• Combate ao Bullying na escola. 
– Semana da Educação para a Vida –  
• Projeto de  Auto cuidado. 
– Maio Laranja  –  
• Prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Com a ajuda do 
Grêmio Estudantil. 
– Mês de Prevenção ao Suicídio –  
  •Valorização da vida. 
– Semana de Prevenção ao Uso de Drogas . 
9–  Projeto de Vida - Profissões. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto   
Centro de Ensino Fundamental Polivalente  

 
PLANO DE AÇÃO DA EEAA - EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – 2022 

Psicóloga Escolar: Ana Rita Zamberlam – Matrícula: 28.623-0 
Eixo: Coordenação Coletiva 

 
Ação/Demanda 

 

 
Objetivo 

 
Procedimento 

 
Cronograma 

 
Profissionais 
Envolvidos 

 
Avaliação 

Assessoria ao trabalho 
coletivo 

Participar das reuniões 
coletivas nas quartas-
feiras a fim de conhecer 
os planejamentos e 
encaminhamentos da 
Supervisão Pedagógica 
junto aos professores e 
professoras, bem como, 
receber as demandas 
destes em relação aos 
estudantes. 

Interagir com o grupo 
docente da escola, 
intervir nos assuntos da 
reunião quando 
necessários e registrar 
os pontos significativos. 

Ano letivo  
Quartas-feiras 

Psicóloga escolar da 
EEAA; 
Corpo docente; 
Supervisora 
pedagógica; 
Serviço de Orientação 
Educacional. 

A avaliação acontecerá a cada 
reunião coletiva, a partir da pauta, 
das discussões e resoluções 
encaminhadas. 

Eixo: Relação família-escola 
 

Ação/Demanda 
 

 
Objetivo 

 
Procedimento 

 
Cronograma 

 
Profissionais 
Envolvidos 

 
Avaliação 

Estabelecer parcerias 
com os familiares dos 
estudantes. 

Acolher e dar voz aos 
familiares, recebendo 
suas demandas, bem 
como, pensar 
possibilidades de ações, 
visando o sucesso 
escolar do estudante. 

Estabelecer uma relação 
de confiança e de 
parceria com a família 
acolhida para o 
desenvolvimento de um 
trabalho efetivo com o 
estudante em questão. 
 
 

Ano letivo Psicóloga Escolar 
Familiares dos 
estudantes 

Observar se o acolhimento e os 
encaminhamentos foram realizados, 
surtiram resultados durante o 
bimestre letivo. 
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Eixo: Acolhimento aos estudantes 
 

Ação/Demanda 
 

 
Objetivo 

 
Procedimento 

 
Cronograma 

 
Profissionais 
Envolvidos 

 
Avaliação 

Cuidados com a Saúde 
Mental 

Acolher os (as) 
estudantes em suas 
questões emocionais, 
visando à saúde mental 
dos mesmos, bem como, 
fazer encaminhamentos 
a profissionais 
especializados, junto 
aos responsáveis, 
sempre que necessário. 

Estabelecer uma relação 
de confiança com o (a) 
estudante que necessita 
de um apoio específico 
diante das suas 
demandas. 

Ano letivo Psicóloga escolar  
Estudantes 

Perceber as reações após os 
acolhimentos feitos e seu 
desempenho no ambienta de sala de 
aula. 

Eixo: Reunião SEAA: EEAA/SAA 
 

Ação/Demanda 
 

 
Objetivo 

 
Procedimento 

 
Cronograma 

 
Profissionais 
Envolvidos 

 
Avaliação 

Encontro de Articulação 
Pedagógica 

Participar das reuniões 
do SEAA - Serviço 
Especializado de Apoio 
à Aprendizagem 
proporcionado pela 
regional de ensino. 

Escutar e atender as 
solicitações e 
encaminhamentos feitos 
pela coordenadora, 
assim como, participar 
dos encontros de 
formação promovidos 
pelo serviço. 

Sextas-feiras Profissionais do SEAA  
Coordenadora 
Intermediária do SEAA 

Através do aproveitamento das 
informações recebidas e do 
conhecimento adquirido utilizados 
no trabalho na escola. 

Eixo: Planejamento EEAA/SAA 
 

Ação/Demanda 
 

 
Objetivo 

 
Procedimento 

 
Cronograma 

 
Profissionais 
Envolvidos 

 
Avaliação 

Articulação do Serviço 
de Apoio à 
Aprendizagem: EEAA e 
SAA 

Encaminhar os 
estudantes com 
transtornos funcionais 
para atendimento na 
SAA – Sala de Apoio à 
Aprendizagem; 
Discutir os casos em 
atendimento, visando 
solicitar novas 

Conversar, planejar e 
organizar o atendimento 
aos (as) estudantes, os 
encontros com o corpo 
docente e com os 
responsáveis. 

Sempre que necessário Psicóloga escolar da 
EEAA 
Pedagoga da SAA 

Aproveitamento e organização do 
planejamento. 
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avaliações e atuações 
pedagógicas; 
Planejar e executar 
atividades de formação 
com o corpo docente; 
Planejar e executar 
encontros com os 
responsáveis pelos (as) 
estudantes em 
atendimento. 

Eixo: Eventos da escola 
 

Ação/Demanda 
 

 
Objetivo 

 
Procedimento 

 
Cronograma 

 
Profissionais 
Envolvidos 

 
Avaliação 

Atividade de ledor  
 
 
 
 
 
 
 
 
Projetos Bimestrais 

Proporcionar aos 
estudantes com 
Transtornos Funcionais 
a leitura da Prova 
Multidiciplinar para o 7º 
ano do Ensino 
Fundamental Anos 
Finais 
 
Participar dos projetos 
bimestrais 
desenvolvidos pela 
escola. 

Reunir os estudantes 
numa sala específica e 
realizar a leitura da 
prova multidisciplinar. 
 
 
 
 
 
O procedimento 
acontecerá de acordo 
com o projeto bimestral. 

Bimestral Psicóloga escolar 
Estudantes com 
transtornos funcionais 
do 7º ano. 
 
 
 
 
Psicóloga escolar 
Corpo docente e 
discente 
Coordenadores 
Supervisão Pedagógica 
Gestores 
Serviço de Orientação 
Educacional  

Compreensão da prova por parte 
desses estudantes. 
 
 
 
 
 
 
Participação e desempenho dos 
estudantes na culminância dos 
projetos 

Eixo: Conselho de Classe 
 

Ação/Demanda 
 

 
Objetivo 

 
Procedimento 

 
Cronograma 

 
Profissionais 
Envolvidos 

 
Avaliação 

Participação no 
Conselho de Classe 

Participar dos 
Conselhos de Classe a 
fim de acolher as 
demandas vindas do 
corpo docente, bem 

Estar presente às 
reuniões de Conselho de 
Classe do 6º ao 9º anos. 

Bimestral Psicóloga Escolar 
Corpo docente 
Supervisão pedagógica 
Serviço de orientação 
educacional 

Através das ações planejadas 
através do Conselho de Classe. 
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como, colaborar nas 
informações sobre os 
estudantes. 
 
 

Vice-direção  
 

Eixo: Roda de conversa com os estudantes 
 

Ação/Demanda 
 

 
Objetivo 

 
Procedimento 

 
Cronograma 

 
Profissionais 
Envolvidos 

 
Avaliação 

Organizar encontros 
com os Estudantes do 8º 
e 9ºs anos 

Proporcionar momentos 
de escuta e significação 
das situações 
vivenciadas na 
adolescência. 

Encontros para 
acolhimento e conversa 
com os estudantes. 

Semestral Psicóloga Escolar 
Corpo discente 

Através da interação e da 
participação dos estudantes. 

Eixo: Planejamento Sala de Recursos 
 

Ação/Demanda 
 

 
Objetivo 

 
Procedimento 

 
Cronograma 

 
Profissionais 
Envolvidos 

 
Avaliação 

Trabalho em conjunto às 
demandas com os 
estudantes 
acompanhados pela Sala 
de Recursos. 

Colaborar com os 
encaminhamentos 
necessários, discutir 
ações e elaborar 
relatórios específicos. 

Através de conversas 
com a equipe da Sala de 
Recursos, acolhimento 
aos estudantes e seus 
familiares. Assim como, 
estar com o corpo 
docente dos estudantes. 

Ano letivo Psicóloga Escolar 
Professoras da Sala de 
Recursos 
Professores regentes 

Observar os resultados a partir das 
intervenções propostas. 

Eixo: Observação em sala de aula 
 

Ação/Demanda 
 

 
Objetivo 

 
Procedimento 

 
Cronograma 

 
Profissionais 
Envolvidos 

 
Avaliação 

Conhecer o estudante no 
contexto da sala de aula. 

Observar o 
comportamento, as 
relações com colegas e 
professores, bem como, 
aspectos da sua 
aprendizagem. 

Combinar com o (a) 
professor (a) a aula 
adequada para fazer 
parte do ambiente sala 
de aula. 

Sempre que necessário Psicóloga Escolar 
Professor (a) regente 

Troca de informações com os (as) 
professores (as) e observações sobre 
o (a) estudante e planejamento de 
intervenções. 

Eixo: Gestão Escolar 
 

Ação/Demanda 
 

 
Objetivo 

 
Procedimento 

 
Cronograma 

 
Profissionais 
Envolvidos 

 
Avaliação 
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Articulação com a 
equipe gestora 

Estar em contato com a 
equipe gestora para 
planejamento de ações 
que contribuem com o 
processo pedagógico da 
escola.  

Através de conversas, 
troca de ideias e 
planejamentos. 

Sempre que necessário Psicóloga Escolar 
Diretor 
Vice-Diretora 

Observar se as intervenções no 
contexto escolar. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENACAO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO 
NUCLEO DAS EQUIPES ESPECIALIZADAS DE APOIO À APRENDIZAGEM 

CEF POLIVALENTE / PÓLO VIII 
SALA DE APOIO A APRENDIZAGEM 

 
       Profª: Ivone Marques de Oliveira                                                                                                               

OBJETIVO 
GERAL 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
AÇÕES PEDAGÓGICAS PARCERIAS ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Acompanhar o 
processo de 
ensino e 
aprendizagem em 
uma perspectiva 
institucional e 
interventiva, 
sempre em 
articulação com 
os profissionais 
do SEEAA e 
Orientadores 
Educacionais, 
visando a 
diminuição 
das queixas 
escolares e 
manifestações de 
fracasso escolar. 

- Contribuir 
com o 
desempenho 
escolar dos 
estudantes 
com TFEs por 
meio dos 
atendimentos; 

Trocar informações com os 
profissionais da SEEAA e OE 
relacionadas aos alunos com 
Transtornos Funcionais 
Específicos 

SAA 
SEEAA 
SOE 
 

anual A avaliação dar-se-á 
processualmente para que cada ação 
possa ser avaliada e repensada para 
estar acorde com o seu objetivo. 
Serão utilizados  matérias diversos e 
jogo pedagógicos, livros  para a 
análise das intervenções e 
reorganização das atividades  
propostas, de acordo com o 
desenvolvimento individual  dos 
alunos. 
Trabalhar com o Projeto Vencendo 
Desafios com a  a teoria do 
condicionamento  de  Skinner 
 

Planejar as intervenções a serem 
realizadas com os alunos com 
TFE após leitura dos laudos 
médicos e relatório do SEEAA. 

SAA 
SEEAA 
 

anual 

Atender os alunos com TFE no 
contra-turno, em um encontro 
semanal com a duração de 1h 
30mn em agrupamentos 
conforme sugerido em Portaria 
39/2012 e estratégia de matrícula 
atual, de acordo com o 
documento “Orientações de 
biossegurança para a retomada 
das atividades presenciais” nas 
Unidades Escolares da Rede 
Pública de Ensino do Distrito 
federal de fevereiro/2022. 

SAA anual 

Mapeamento do quantitativo de 
alunos por escola atendida no 
pólo. 

SEEAA 
OE 
 

Início de cada 
semestre. 
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Convocação dos pais 
/responsáveis para informações e 
orientações quanto ao 
atendimento no pólo dos alunos 
com TFE. 

SAA 
Pais/Responsáveis 
 

Em especial no 
início do ano 
letivo e no 
início do 
segundo 
semestre. 

Participar das coordenações pedagógicas 
coletivas da escola e das coordenações 
intermediárias da CRE; 

SAA 
Profissionais da escola. 
Pedagogo/psicólogos e 
coordenação 
Intermediaria do SEAA 

Semanal 

Providenciar relatórios sobre o 
atendimento do aluno com TFE na Sala 
de Apoio e realizar  devolutivas para a 
família e profissionais do SEAA em 
parceria com o polo VIII. 

SAA Final do ano 
letivo 

Propor ESCOLA DE PAIS para os pais e 
responsáveis dos estudantes com TFEs. 
Das Escolas atendidas pelo POLO VIII. 

SEAA 
SOE 
SR 

Segundo 
semestre 

Desenvolver o projeto Vencendo 
desafios com acúmulos de pontos a cada 
atendimento e no final do semestre  
propor a culminância com um stand de 
vendas de brindes doados pelas famílias 
como forma de recompensa  das 
pontuações adquiridas no semestre. 

SAA A cada 
atendimento.   
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 
Centro de Ensino Fundamental Polivalente – Sala de Recursos 

Plano de Ação 2022 
A Sala de Recursos do CEF Polivalente é de natureza generalista, atendendo estudantes com deficiência intelectual, física, múltipla e 

transtorno global do desenvolvimento. É composta por duas profissionais do Atendimento Educacional Especializado em áreas de atuação distintas: 

em Exatas por Ziza Eliane Kollar Guimarães e em Humanas/Códigos e Linguagens por Érika do Amaral dos Santos Freitas. Também faz parte da 

Sala de Recursos, a monitora Brenda Oliveira de Freitas que auxilia estudantes com grande comprometimento no tocante à locomoção, à alimentação 

e à higiene, além de quatro Educadores Sociais Voluntários (ESV) que fazem acompanhamento aos estudantes que necessitam de apoio 

pedagógico. 

                O atendimento educacional especializado foi definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

conforme a Resolução CNE/CEB nº 02/2001. Trata-se de um serviço de natureza pedagógica, dentro da perspectiva inclusiva, que permite 

complementar ou suplementar o currículo aos estudantes com necessidades educacionais especiais inseridos nas classes comuns de todas as 

etapas ou modalidades da Educação Básica, a definir de acordo com a deficiência/transtorno do educando, desenvolvido, preferencialmente, no 

contraturno. A prática do de CEF Polivalente traz o AEE também realizado no turno do aluno, devido ao seu comprometimento e dificuldade de 

deslocamento por causa da grande distância geográfica da residência em relação à escola.  

             “O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização”. 

(Orientação Pedagógica – Educação Especial (s/d), p 77). 
Objetivos 
Geral: 
Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, eliminando as barreiras para a plena participação dos estudantes com 

deficiência/TGD no contexto escolar inclusivo. 
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Específicos: 

 Sensibilizar as famílias para participação efetiva no processo educacional dos estudantes com deficiência/TGD, no contexto da educação 

inclusiva; 
 Promover as condições de inclusão dos estudantes em todas as atividades da instituição escolar, propiciando a interação nos ambientes sociais, 

valorizando as diferenças e a não discriminação; 
 Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum de forma a definir as estratégias pedagógicas de cada estudante; 
 Participar no processo de identificação e de avaliação das necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado necessário 

a cada estudante; 
 Fortalecer a autonomia dos estudantes, de modo a tomar decisões a partir de suas necessidades e motivações; 

 Orientar os professores da classe comum sobre estratégias que favoreçam a autonomia e o envolvimento do estudante com deficiência ou TGD; 
 Promover a inserção de tecnologias assistivas no contexto de sala de aula; 
 Realizar adequações de material didático-pedagógico para atender às reais necessidades dos estudantes; 

 Ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso aos conteúdos desenvolvidos em classes comuns. 

                                             Ações Período 

 Apresentação aos professores e demais membros da escola, sobre o funcionamento da Sala de 
Recursos na semana pedagógica.  

 Oficina com professores, coordenadores e SOE, sobre transtornos funcionais e demais necessidades 
especiais.  

 Apresentação e funcionamento da Sala de Recursos aos pais. 
 Formulação do Livro de Apresentação dos estudantes com necessidades educacionais especiais, 

com ou sem laudo/relatório, de modo a facilitar a sua identificação pelo corpo docente. 
 Entrevista com pais. 

 
 
 
 
Fevereiro 

 Atendimento às turmas da escola para sensibilização dos estudantes, de modo a conscientizar e 
promover a Educação Inclusiva aos ANEE, conforme Lei 5.714/16.  

 
 
Março 

 Participação na coordenação coletiva, conselhos de classe, reunião de pais e demais atividades da 
escola.  

 Preparação de material didático-pedagógico específico para uso dos estudantes nas classes comuns 
e na sala de recursos. 

 Atendimento individual ou em grupo aos estudantes que são o público da Sala de Recursos. 

Fevereiro a Dezembro 
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 Participação do Show de Talentos com os estudantes do AEE. 
 Participação em conjunto com o professor regente de História no projeto da 2ª Guerra Mundial. 
 Auxílio aos professores em formação no AEE. 
 Mediação em ações junto aos professores para desenvolver atividades compatíveis com as 

potencialidades de cada estudante. 
 Formulação do Plano Individual AEE. 

 

Fev/ Março/ Abril 

 Preenchimento do relatório descritivo semestral dos estudantes atendidos pela Sala de Recursos. Julho 

 Encaminhamento de casos omissos para a EEAA e atuação em conjunto para elaborar relatórios de 
fundamentação dos casos omissos. 

Agosto 

 Trabalho institucional com as famílias, dando orientação e instrução em relação às necessidades 
educacionais especiais e suas comorbidades. 

2° semestre 

 Participação em projetos estabelecidos em calendário da escola.  
 Auxílio na formulação das adequações curriculares. 
 Garantia da realização das adequações curriculares necessárias ao processo educacional do 

estudante com necessidade educacional especial.  

  
 
Bimestral 
 

 Promoção da semana nacional de luta das pessoas com deficiência com atividades diversificadas e 
sensibilização de todos os estudantes da unidade de ensino. 

 
Setembro 

 Estratégia de matrículas. 
 Estudo dos casos omissos, juntamente com a EEAA. 

Setembro/ Outubro 

 Sugestão de encaminhamentos dos estudantes NEE do 9° ano às instituições adequadas, quando 
não for o caso de sequencial. 

 
Dezembro 
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CONSELHO ESCOLAR 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRA
MA 

AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

- Acompanhar ativamente de todas as atividades 
desenvolvidas no ambiente escolar. 
 

- Realizar reuniões periódicas 
para discutir e deliberar sobre 
temas pedagógicos e 
administrativos de interesse da 
Comunidade Escolar. 
 

Direção, Contador 
de Empresas e 
Prestadores de 
Servições 

Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

Reuniões bimestrais 
ou extraordinárias 

- Deliberar na tomada de decisões tanto 
administrativas quanto pedagógicas de interesse 
da Comunidade Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Acompanhar o cumprimento 
do Calendário Anual e 
participar ativamento da 
elaboração do Cronograma 
Anual de Atividades da 
Unidade Escolar. 
- Analisar e acompanhar as 
prestações de contas do PDDE 
e PDAF  
 
 

Direção, Contador 
de Empresas e 
Prestadores de 
Servições 

Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

Reuniões bimestrais 
ou extraordinárias 
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SERVIDORES READAPTADOS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

- Orientar e realizar atendimento a 
estudantes na sala de leitura e coordenação 
de turno. 
 
 
 
 
 
 

-Atender os estudantes na sala 
de leitura para empréstimo de 
livros literários e didáticos. 
- Distribuir e controlar o acervo 
dos livros didáticos. 

Equipe Gestora 
Professores 

Estudantes Ao longo do ano letivo Durante as 
coordenações. 

- Auxiliar e acompanhar as atividades 
pedagógicas como apoio  
 
 
 
 
 

- Atendimento aos alunos e pais 
na coordenação no início do 
turno. 
- Auxiliar no atendimento aos 
alunos durante os intervalos. 
- Auxiliar no atendimento aos 
pedidos de materiais 
pedagógicos feitos por  
Professores durante as aulas 
- Participar de todas as reuniões 
para deliberação de decisões 
administrativas e pedagógicas. 
- Auxiliar no acompanhamento 
em reuniões de Pais e 
Professores bem como, na 
entrega de boletins. 

Equipe Gestora 
Professores. 

Professores, 
Estudantes e 
Pais/ 
Responsáveis 

Ao longo do ano letivo Durante as 
coordenações 
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SALA DE LEITURA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

- Possibilitar o acesso aos diversos tipos de 
livros do acervo. 
- Estimular o gosto pelo livro e leitura 
-Promover atividades diversificadas de 
produções orais, escritas e artísticas 
 
 
 
 
 
 

- Planejar visitas guiadas na 
Sala de Leitura para 
conhecimento do acervo. 
- Promover exposições de 
livros literários. 
- Promover a feira de troca 
do livro literário 
 

Equipe Gestora, 
Professores e 
Estudantes 

Estudantes Ao longo do ano 
letivo 

Durante as 
coordenações. 

-Promover atividades diversificadas de 
produções orais, escritas e artísticas 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elaborar junto com os 
Professores concursos de 
produção de texto e  
releituras. 
- Promover palestras com 
escritores regionais. 

Equipe Gestora, 
Professores,  
Estudantes, Pais 
e  Escritores 
Regionais 

Estudantes Ao longo do ano 
letivo 

Durante as 
coordenações 

 
 
 
 
 
 
 

     

Obs.: A sala de leitura encontra-se fechada em virtude da falta de um Professor Readaptado para atendimento. 
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PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS ESTUDANTES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

- Promover a permanência e acompanhar os 
estudantes para que tenham resultados positivos 
no que se refere aos rendimentos pedagógicos 
 
 
 
 
 
 

- Por meio de Conselho de 
Classe Preventivo e com o 
acompanhamento efetivo 
das Equipes de Apoio à 
Aprendizagem e 
Coordenadores será 
realizada uma busca ativa e 
mapeamento das 
aprendizagens. 

Equipe Gestora, 
Coordenadores, 
Professores e 
Apoio 
Pedagógico. 

Estudantes Ao longo do ano letivo Durante as 
coordenações. 
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CULTURA DE PAZ 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉ
GIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

- Promover a reflexão e ressignificação dos 
acontecimentos cotidianos de violência numa 
perspectiva humanizadora e edificante. 
 
 
 
 
 

- Realização de Oficinas 
nas salas de aula. 
- Realização de palestras 
com os orientadores. 
- Implementação do 
Plano de Convivência 
Escolar (Circular 90). 
-Formações específicas 
em reuniões de 
coordenação coletiva. 

- Equipe Gestora, 
Professores, SOE  
UNIP 

Comunidade 
Escolar 

Ao longo do ano 
letivo 

Durante os encontros 
com os alunos e nas 
coordenações coletivas. 
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PROJETOS INTERDISCIPLINARES 2022 

PROJETO OBJETIVOS PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PONTUAÇÃ
O 

1º bimestre 
“Eleições 2022 e o 
Exercício da 
Cidadania” 

 Despertar no aluno o interesse de participar como cidadãos 
conscientes e críticos de todo o processo eleitoral. 

 Relacionar o momento atual com o fim das eleições indiretas para 
presidente, resgatando a história da democracia em nosso país. 

 Propiciar novas eleições para o Grêmio Estudantil do Polivalente. 

 Após pesquisa sobre o processo de eleição no país, cada turma deverá criar um 
partido político e lançar um candidato de ficha limpa, criar um logotipo para o 
partido, criar uma proposta para a atuação do Grêmio, criar um slogan para a 
campanha e justificar porque devem votar no seu candidato. 

 Realização de debate entre os candidatos com participação dos alunos e 
esclarecimento das propostas. 

 Realização das eleições. 

1,0 Ponto. 

2º bimestre 
XX JIP 
Jogos Internos 
Polivalente 
“COPA DO MUNDO 
2022 – CATAR” 
 
 

 Integrar social, cultural e esportivamente os(as) alunos(as) de todas 
os anos. 

 Promover, na escola, o esporte como meio de educação integral. 
 Desenvolver o espírito solidário e senso de responsabilidade dos(as) 

alunos(as). 
 Desenvolver a competição como forma de crescimento ético. 
 Tornar o(a) aluno(a) capaz de superar as dificuldades. 
 Integrar alunos, professores e servidores. 
 Motivar os(as) alunos(as) para prática desportiva, como meio de 

manter a saúde física e mental. 

 Projeto adiado para 2023 em virtude da nova onda de covid 19 o que ocasionou 
o adoecimento de vários servidores e alunos. 

1,0 Ponto  

3º bimestre 
“100 anos da 
Semana de Arte 
Moderna 22” 
Redescobrindo o 
Brasil na Semana de 
22 

 Conhecer os principais intelectuais envolvidos na realização da 
Semana de Arte Moderna de 1922 e suas respectivas obras;  

 Investigar os impactos da Semana de Arte Moderna de 1922 sobre 
a literatura, a escultura, a pintura, a dança, a música e a arquitetura; 

 Enfatizar a importância da valorização e do resgate do folclore 
brasileiro para as ideias estéticas dos modernistas de 22; 

 Evidenciar o impacto das ideias modernistas sobre a construção da 
nova capital do país: Brasília; 

 Explorar as mais diversas habilidades e competências dos 
estudantes para a produção e performances artísticas. 

 

 O projeto atenderá cerca de 1.000 estudantes matriculados no 6º, 7º, 8º e 9º ano do 
Ensino Fundamental. Este projeto pedagógico tem caráter interdisciplinar, será 
desenvolvido por meio dos pressupostos da Aprendizagem Baseada em Projetos.  

 As atividades serão desenvolvidas dentro de oficinas que serão escolhidas pelos 
professores e pelos estudantes. Professores escolhem o tema gerador que desejam 
desenvolver junto aos seus estudantes.  

 Os estudantes matriculam-se na oficina que desejam realizar e coletivamente 
elaboram os produtos finais que serão apresentados na culminância do projeto.  

 Os estudantes matriculados nos sextos e sétimos anos poderão se inscrever nas 17 
oficinas integradoras dos estudantes do bloco I, do terceiro ciclo do Ensino 
Fundamental – Anos Finais, voltadas para o a importância da valorização e do 
resgate do folclore brasileiro para as ideias estéticas dos Modernistas de 22; 

 Os estudantes matriculados nos oitavos e nonos anos, poderão se inscrever nas 17 
oficinas integradoras do bloco II, do terceiro ciclo do Ensino Fundamental – Anos 
Finais, nas quais refletirão sobre os antecedentes, a realização, os desdobramentos 
e os impactos da Semana de Arte Moderna nas Belas Artes e no pensamento 
produzidos em nosso país.  

1,0 Ponto 

4º bimestre 
“Dia da Consciência 
Humana” 
20/11/2022 

 Em fase de elaboração  1,0 Ponto  
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  PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

PROJETO DE GEOMETRIA FRACTAL 
- Conhecer e visualizar as características e 
propriedades da geometria fractal. 
-Perceber as diferenças e semelhanças entre a 
geometria fractal e a geometria euclidiana. 
-Aprender a trabalhar em grupo. 
 
 
 
 
 
 

- Construir uma árvore 
fractal utilizando papéis 
coloridos, tesoura e fita 
durex. 
-Construir uma esponja 
de Menger utilizando 
dobradura de 
papel(origami). 

Professores de 
matemática, 
direção e alunos. 

-Alunos dos 
8º e 9º anos. 

-Pesquisa sobre a 
geometria fractal. 
-Apresentação dos 
conceitos. 
-Construção da árvore 
e da esponja de 
Menger. 

-Efetiva participação 
dos alunos. 

PROJETO DE VALORIZAÇÃO AOS 
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 
-Trabalhar a valorização dos profissionais de 
educação, melhorando o relacionamento entre 
professores e alunos. 
-Conscientizar e desenvolver o respeito e a empatia 
ao próximo. 
 
 

-Elaboração de variados 
tipos de homenagem aos 
profissionais (música, 
poesia, cartas, cartazes, 
confecção de 
lembrancinhas). 

Professores de 
matemática, 
direção e alunos. 

-Alunos dos 
8º e 9º anos. 

-Coleta de qualidades 
dos profissionais. 
-Valorização e elogio 
dos profissionais. 
-Entrega das 
homenagens. 

-Efetiva participação 
dos alunos. 
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       PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLIC
O 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Estudar o conceito de música 
como gênero textual; 
Conhecer e valorizar artistas 
da cena musical brasiliense; 
Promover a interação entre 
alunos de diferentes turmas; 
Incentivar o processo criativo 
em atividades diferenciadas; 
Oportunizar momentos para 
apresentações artísticas; 
Compor um desenho criativo e 
correlacionado a uma canção 
específica;  
Observar o desenvolvimento 
dos estudantes trabalhando em 
equipe. 
  
 
 
 
 
 
 

Contato inicial com músicos de 
Brasília: Banda Karashima 
(apresentação sobre o 
desenvolvimento do projeto); 
AULA: Apresentação do gênero 
Música (aula expositiva – conceito, 
exemplos de canções etc.); 
AULA: Sala de vídeo – 
Apresentações de imagens, músicas, 
vídeos etc. sobre o grupo de músicos 
convidado (Banda Karashima). 
AULA: Apresentação das regras do 
Concurso de Desenhos “Pra chamar 
de meu” da Banda Karashima; 
AULA: Sala de Vídeo – Ensaios para 
as apresentações artísticas no dia da 
culminância; 
Culminância na UNIP: Um dia pra 
chamar de meu 
1. Apresentações artísticas dos 
estudantes; 
2. Apresentação da Banda 
Karashima; 
3. Divulgação dos vencedores do 
concurso; 
4. Entrega de prêmios. 
 
 

CEF Polivalente: 
Disciplinas 
envolvidas – 
Língua Português, 
Língua Inglesa e 
Arte; 
 
Banda Karashima; 
 
Universidade 
Paulista (UNIP). 

Alunos do 
6º ano. 

Um bimestre (com 
culminância prevista para a 
primeira semana do bimestre 
seguinte: 
 
1. Apresentação do projeto; 
2. Aula expositiva sobre 
Música (conceito); 
3. Apresentação da Banda 
Karashima; 
4. Apresentação da canção a 
ser trabalhada: Pra chamar de 
meu; 
5. Aplicação de exercícios de 
interpretação de textos 
relacionados com o tema do 
projeto; 
6. Ensaio para as 
apresentações artísticas; 
7. Orientações para o concurso 
de desenhos; 
8. Ensaio geral para o dia da 
culminância; 
9. Entrega dos desenhos para o 
concurso; 
10. Culminância na UNIP. 

Os alunos serão 
avaliados ao longo 
de todo o processo 
do projeto, levando 
em consideração a 
participação ativa 
em cada etapa 
proposta.  
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“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o 
que colher” 

Cora Coralina 
Seja Bem-Vindo(a) ao CEF Polivalente! 

48 anos com “Arte em Educar” 
CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- PAIS/RESPONSÁVEIS/2022 

(Início do Ano Letivo: 14/02 - Término: 22/12) 

DATA ATIVIDADE HORARIO LOCAL 
14/02 Início do Ano Letivo e do 1º Bimestre - - 

14 a 25/02 Período de Acolhimento/Ambientação dos 
Estudantes e revisão de Conteúdos.  - - 

21 a 25/02 Aplicação da Avaliação Diagnóstica - - 
28/02 e 
02/03 

Recesso escolar para estudantes e 
professores - - 

01/03 Carnaval - - 

07 a 11/03 Semana Distrital de Conscientização e 
Promoção da Educação Inclusiva aos ANEEs. 

- - 

11/03 Aniversário do CEF Polivalente – 48 anos - - 
 12/03 Planejamento Pedagógico da Comunidade 

Escolar/ Sábado Letivo Temático.  
- - 

21 a 25/03 Semana de Conscientização do uso 
sustentável de Água nas Escolas da Rede 
Pública de Ensino do DF. 

- 
 

- 

01/04 Culminância do Projeto do 1ºBimestre. 
Eleição do Grêmio Estudantil. 

- - 

08/04 Cerimônia de Posse do Grêmio Estudantil  - - 

15/04 Feriado – Paixão de Cristo - - 
12/04 Avaliação de Português, Inglês, Arte e 

Educação Física. 
- 

- 

13/04 Avaliação de Geografia e História - - 
14/04 Avaliação de Matemática e Ciências da 

Natureza 
- 

- 

19/04 2ª Chamada das Atividades Avaliativas - - 
21/04 Feriado – Tiradentes/Aniversário de Brasília  - - 

22/04 
Recesso Escolar  

- - 

29/04 Término do 1º Bimestre - - 

01/05 Feriado – Dia do Trabalhador - 
- 

02/05 Início do 2º Bimestre - - 

09 a 13/05 Semana de Educação para a Vida - - 
14/05 Entrega de Boletins do 1º Bimestre. 

XXXV Expolivalente 

- Pátio e Salas de Aula 

18/05 Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes 
 

- - 

        GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
           SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

              COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO 
PILOTO  

           CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 
POLIVALENTE 

3346-3026 



 

150  

DATA ATIVIDADE HORARIO LOCAL 
20/05 Prova da OBA/2022 – Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica 
- - 

03/06 Dia Nacional da Educação Ambiental - - 
07/06 Olimpíada de Matemática/OBMEP - - 
16/06 Feriado – Corpus Christi - - 
17/06 Recesso Escolar   

     24/06 1º Simulado dos 9ºs Anos. - - 

28/06 Avaliação de Matemática e Ciências da Natureza - - 
29/06 Avaliação de Português, Inglês, Arte e Educação 

Física. 

- 
- 

30/06 Avaliação de Geografia e História - - 
04/07 2ª Chamada das Atividades Avaliativas - - 
11/07 Término do 2º Bimestre e 1º Semestre - - 

11/07 Recesso Escolar  - - 

11/07 a 
29/07 

Recesso Escolar para Professores e 
Alunos(as) 

- - 

29/07 Recesso Escolar - - 
29/07 Início do 3º Bimestre e 2º Semestre - - 
11/08 Dia do Estudante - - 

13/08  Entrega de Boletins do 2º Bimestre 
XXXVI Expolivalente - 

 
- 

17/08 Dia do Patrimônio Cultural - - 
27/08 Dia do(a) Psicólogo(a)   
07/09 Feriado – Independência do Brasil - - 
19/09 Patrono da Educação Brasileira – Paulo Freire - - 
21/09 Dia Nacional de Luta das Pessoas com 

Deficiência  - - 

23/09 Culminância do Projeto do 3ºBimestre - - 
30/09 Dia do(a) Secretário(a) - - 
28/09 Avaliação de Geografia e História - - 
29/09 Avaliação de Matemática e Ciências da 

Natureza 
- 

- 

30/09 Avaliação de Português, Inglês, Arte e 
Educação Física 

- 
- 

03/10 2ª Chamada das Atividades Avaliativas - - 
07/10 Término do 3º Bimestre - - 

10/10 Início do 4º Bimestre - - 

12/10 Feriado – Nossa Senhora Aparecida - - 
15/10 Dia do Professor - - 
22/10 Entrega de Boletins do 3º Bimestre 

XXXVII Expolivalente 
 
 

 

30/10 Dia do(a) Merendeiro(a) Escolar - - 
02/11 Feriado – Finados - - 

08 e 09/11 Prova Diagnóstica (SIPAEDF) - Sistema 
Permanente de Avaliação Educacional do DF. 

- - 

11/11 Dia de Luta contra a Medicalização da 
Educação e da Sociedade - - 

12/11 Dia Distrital do Gestor Escolar - - 
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Ano Letivo = 14.02.2022 a 22.12.2022 = 200 dias letivos 
1º Bimestre = 14.02 a 29.04 = 50 dias letivos 
2º Bimestre = 02.05 a 11.07 = 50 dias letivos 
3º Bimestre = 29.07 a 07.10 = 50 dias letivos 
4º Bimestre = 10.10 a 22.12 = 50 dias letivos 

 
Brasília, 10 de agosto  de 2022 

 
 

               

 

 

 

 

 

 

DATA ATIVIDADE HORARIO LOCAL 
14/11 Recesso Escolar - - 

15/11 Feriado - Proclamação da República - - 
18/11 Culminância do Projeto do 4ºBimestre - - 

20/11 Dia Nacional da Consciência Negra - - 
25/11 2º Simulado dos 9ºs Anos. - - 

28/11 Avaliação de Português, Inglês, Arte e 
Educação Física. 

- 
- 

29/11 Avaliação de História e Geografia - - 

30/11 Feriado – Dia do Evangélico - - 

01/12 Avaliação de Matemática e Ciências da 
Natureza - - 

02/12 2ª Chamada das Atividades Avaliativas - - 
04/12 Dia do(a) Orientador(a) Educacional - - 

05 a 09/12 Semana de Revisão Horário normal de 
aulas 

- 

12/12 Divulgação do resultado dos(as) alunos(as) 
em recuperação e atendimento aos pais 

14h às 17h - 

13 a 22/12 Atendimento aos Alunos em Recuperação Horário especial - 

22/12 TÉRMINO DO ANO LETIVO - - 
23/12 Avaliação Final 

Divulgação de Resultados Finais – Equipe 
Gestora 

8h (6º a 9ºAnos) 
14h 

- 

24/12 a 
31/12 

Recesso Escolar para Estudantes e 
Professores 

- - 



 

152  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGIMENTO INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ARTE EM EDUCAR - 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIVALENTE
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“Um dia de cada vez que é para não perder as boas surpresas da Vida” 
Clarice Lispector 

  FEVEREIRO/2022 
 
            PREZADOS PAIS, ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, 
recomeçamos o Ano Letivo cheios de esperança de dias melhores. Para a obtenção de 
bons resultados, faz-se necessário que todos estejam empenhados na construção de 
uma comunidade unida na qual, realmente, os valores humanos e cristãos sejam 
prioridades. Para tanto, devemos cultivar relações fraternas no nosso meio, eliminando 
toda manifestação de violência, seja contra pessoa, seja contra o patrimônio da escola, 
para que evitemos situações desagradáveis e desnecessárias. A observância de 
normas estabelecidas contribuirá para um ambiente de paz, alegria, concórdia e 
amizade.  
            Seguem orientações para que o nosso trabalho possa fluir de maneira 
construtiva e responsável, culminando na realização de aprendizagens significativas. 
 
1 – HORÁRIO 
 
 Assiduidade e pontualidade são condições necessárias para um bom 
desempenho do aluno. Solicitamos aos pais e alunos observarem rigorosamente o 
horário das aulas: 
 

MATUTINO: 7h20 às 12h20 
VESPERTINO: 13h20 às 18h20 

             
             O(A) aluno(a) poderá entrar em sala de aula no primeiro horário, até 7h40 se 
for do turno MATUTINO e 13h40 se for do turno VESPERTINO. Após esse horário, o(a) 
aluno(a) assistirá aula a partir do 2º horário.  
 A cada três atrasos no mês, o aluno receberá uma advertência disciplinar. A 
partir do 4º atraso no mês, será solicitada a presença do responsável para justificar, em 
ata, os atrasos do(a) aluno(a). 
 Caso o(a) aluno(a) venha a receber uma advertência disciplinar por atraso 
durante 3 (três) meses consecutivos, ou nove atrasos intercalados/nove atrasos no mês, 
o aluno será suspenso de acordo com deliberação do Conselho Escolar.  
OBS.: SE HOUVER JUSTIFICATIVA DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS, OS 
ATRASOS NÃO SERÃO COMPUTADOS PARA FINS DE ADVERTÊNCIA E 
SUSPENSÃO. 

 As saídas antecipadas só ocorrerão mediante a apresentação de justificativas 
escritas e assinadas pelos pais e/ou responsáveis. Qualquer saída antecipada 
deverá ter o visto do Coordenador de Turno.  
 

OBS.: NÃO LIBERAMOS ALUNOS(AS) POR TELEFONE. 
 
2 – UNIFORME 
 
 O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO.  
 O CEF Polivalente adota o mesmo uniforme tanto para o de uso diário como para 
a Educação Física. A saber: 

 Camiseta do Polivalente. 
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 Calça ou bermuda azul marinho ou preta, lisas. 
 Tênis. 

            O uso da camisa do XX JIP/2022 – Jogos Internos do Polivalente – só será 
permitido às sextas-feiras e durante as aulas de Educação Física. Em virtude da 
pandemia de covid 19, o JIP foi adiado para 2023. 
          Caso o(a) aluno(a) venha a receber advertência disciplinar por uso do uniforme 
incompleto durante 3 (três) aulas, será advertido por escrito e se acumular 9 (NOVE) 
aulas com uniforme incompleto, estará sujeito à suspensão. 
 Acessórios como óculos escuros, bonés, gorros, boinas e similares não fazem 
parte do uniforme e, por isso, caso haja a insistência em portá-los, o aluno estará 
também sujeito a sanções previstas pela reincidência da mesma falta.  A Direção 
recolherá o objeto e somente o devolverá aos responsáveis pelo(a) aluno(a). 
            Alertamos que o uso de eletrônicos como aparelho celular, IPAD, fone de ouvido 
etc “não é permitido” dentro da sala de aula (Lei Distrital n.º4.131 de 02 de maio de 
2008, publicada no DODF n.º 87, de 09/05/2008). 
           O uso desses aparelhos durante a aula ou na troca de sala, bem como, se 
o aparelho tocar durante aula atrapalhando o andamento das atividades 
pedagógicas, implicará em suspensão de 1 (um) dia, segundo deliberação do 
Conselho Escolar. O celular será retido e ficará na Sala da Direção para ser 
entregue aos responsáveis. 
 
3 – EDUCAÇÃO FÍSICA  
            As aulas são ministradas no horário normal correspondente ao turno de estudo 
do(a) aluno(a). Solicitamos especial atenção ao uso do uniforme próprio não sendo 
permitido o uso de chinelos, calça/bermuda jeans, sandálias, sapatos, “sapatênis”. 
 Os(As)  alunos(as)com problemas de saúde, que necessitam ser dispensados 
da prática da Educação Física, deverão trazer, até o final do mês de fevereiro, atestado 
médico e entregá-lo a seu (sua) professor(a) de Educação Física.  Caso o problema 
ocorra durante o ano, o atestado deverá ser entregue dentro do prazo estabelecido.             
           Enfatizamos que para o(a) aluno(a) dispensado das atividades práticas de 
Educação Física, será obrigatória a participação nas atividades teóricas da disciplina.  
 
Leia a seguir, informações sobre atestado médico. 
 
4 – ATESTADO MÉDICO 
 
 Os atestados médicos apresentados para justificar faltas no decorrer de todo o 
ano letivo, deverão ser entregues na Coordenação de Turno no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas a contar do seu início. Solicitamos observar os dias de testes e provas.  A 
realização das provas multidisciplinares de 2ª chamada só será permitida com a 
apresentação de atestado médico dentro do prazo estabelecido nesse Regimento. Os 
demais casos serão avaliados pela Equipe Gestora.  
            A escola não ministra nenhum tipo de medicação. Dessa forma, ocorrendo 
a necessidade de medicação, a família será comunicada para tomar as devidas 
providências.  
 
5 – MATERIAL E OBJETOS 
 Durante as aulas, o(a) aluno(a) deverá trazer todo o material necessário 
devidamente identificado (nome, ano e turma). O(A) aluno(a) será advertido pelo(a) 
professor(a) com uma ocorrência pedagógica caso não traga o material. O(a) aluno(a) 
porém, não perde o direito de permanecer em sala. 
Objetos como skates, patins, bolas, instrumentos musicais ou similares não fazem 
parte do material escolar portanto, não é permitido que o(a) aluno(a) traga para escola. 
O(A) professor(a) irá encaminhá-lo(a) à Coordenação de Turno para registro em sua 
ficha individual e recolhimento do objeto, que só será devolvido aos pais e/ou 
responsáveis. 
 O(A) aluno(a) é o responsável pelo seu material escolar, bem como por joias, 
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passe estudantil, vale-transporte, dinheiro, celular e outros.  
A ESCOLA NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS EXTRAVIOS. 

 
6 – ATENDIMENTO DA SECRETARIA 
 
 Solicitamos que sejam observados os horários de expediente da secretaria:                                                    
                                                                                                     Matutino: 9h45 às 

10h05min 

        ESTUDANTES:       2ª a 6ª feira, durante o turno,  
                                         somente no intervalo.                       Vespertino: 15h45 às 

16h05min 

       
       COMUNIDADE:        2ª a 6ª feira: 8h às 17h 

                      
 
                     
 7 – TELEFONE 
 
 O telefone da escola (3346-3026 ou 3901-7691) é de uso funcional e não será 
permitido o uso pelo ESTUDANTE, a não ser numa situação de emergência.  
Recomendamos ao estudante que quando necessário faça uso do próprio celular 
na sala de coordenação de turno. 
 
8 – DANOS MATERIAIS 
 
 Os danos causados de qualquer modo às carteiras, cadeiras, material alheio, 
instalações sanitárias ou outros pertences da escola serão ressarcidos pelo seu 
causador, inclusive pichações com uso de pincéis e “Corretivo Líquido” e o causador 
de tal dano poderá ser desligado da escola por solicitação dos Conselhos de 
Classe e Escolar e encaminhado para autoridade competente.  
 
9 – NAMORO 
 
 A integração entre todos é pretendida pela escola, porém, não será permitida 
nenhuma manifestação ostensiva de namoro (beijos e abraços, deitar-se ou sentar-se 
no colo do outro, trocar carícias) dentro de qualquer uma das dependências do CEF 
Polivalente. 
 
10 – FUMO/BEBIDAS ALCÓOLICAS 
 
 É terminantemente proibido o(a) aluno(a) portar ou consumir cigarros e bebida 
alcoólica nas dependências da escola. O estudante que infringir essa norma será 
sancionado de acordo com o Regimento Interno, podendo, inclusive, ser conduzido para 
a DCA (Delegacia da Criança e Adolescente) por se tratar de substâncias ilícitas para 
menores de idade. 

 
11 - A.P.M. 
 
 A Associação de Pais e Mestres do Polivalente (APM), entidade civil, sem fins 
lucrativos, com personalidade jurídica, visa integrar a Escola e a Família, buscando mais 
eficiência no processo educativo. 
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 É louvável a atitude da maioria dos pais que apoiam a APM, comparecendo às 
reuniões, contribuindo com doações e participando das atividades promovidas. As 
doações podem ser feitas via PIX : 00420786000104 (CNPJ do CEF Polivalente) 
 Contamos com a participação crescente dos pais/responsáveis, visto que tudo 
objetiva o melhor atendimento aos nossos estudantes. 
 
12 – AGENDA 
 
 A agenda é o principal instrumento para a organização da vida estudantil do(a) 
aluno(a) portanto, é importante que todos tragam sua agenda diariamente. 
 
13 – ATENDIMENTO AOS PAIS 
 
 A presença dos pais é um fator importante da integração Estudante x Escola. 
Os pais poderão procurar a escola para dar sugestões, obter esclarecimentos ou 
informações sempre que necessário, bem como atender às convocações da Equipe 
Gestora para a solução de algum problema que tenha surgido e evitar situações 
desagradáveis. 
 As solicitações para contato com os professores deverão ser feitas através da 
Agenda Escolar, onde o professor marcará a data e o horário de atendimento no dia 
da sua coordenação, ou ainda podem ser agendadas junto à Supervisão Pedagógica. 
 A equipe de apoio técnico-pedagógico da escola estará permanentemente à 
disposição dos pais ou responsáveis, em caso de situações especiais. Os 
atendimentos com a Supervisão Pedagógica, Sala de Recursos, Sala de Apoio, 
Coordenação de turno, Psicologia Escolar ou Orientação Educacional deverão ser 
marcados com antecedência, com o objetivo de agilizar e melhorar o atendimento e 
economia de tempo para ambas as partes. 
 Sempre que o pai/responsável necessitar pegar o(a) filho(a) antes do 
término das aulas deverá dirigir-se à coordenação de turno, sendo proibido 
circular pelos corredores das salas de aula. 
 As saídas antecipadas ou impedimento do uso do uniforme (obrigatório) 
devem ser justificados por escrito, com a respectiva assinatura e telefone para 
contato do pai/ responsável. 
 A escola complementa os meios de comunicação com as famílias via e-mails, 
outras solicitações serão atendidas pelo telefone ou pessoalmente. 
 
14 – BOLETIM ESCOLAR 
 
 A entrega dos boletins será feita ao final de cada bimestre em datas previstas 
pelo Cronograma Anual de Atividades. Esse é o momento que os pais terão 
oportunidade de entrar em contato com todos os professores de seu(s) filho(s).  
 Os alunos de rendimento superior a 5,0 em todas as disciplinas receberão o 
boletim antecipadamente, o que não dispensa a necessidade da presença dos pais 
ou responsáveis em reuniões previstas ou agendadas. 
 
15 – AVALIAÇÃO 
 
 A avaliação é um processo contínuo que envolve o crescimento global do 
estudante, o trabalho diário do corpo docente e a atuação da escola. Considerando os 
objetivos, finalidade e filosofia de educação adotada pelo Centro de Ensino 
Fundamental Polivalente salientamos que o(a) aluno(a) será avaliado(a) nos seguintes 
aspectos: 
 
a) Pontualidade e assiduidade    
b) Participação nas aulas     
c) Cumprimento das tarefas escolares 
d) Uniforme 
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e) Comportamento/Disciplina 
f) Organização do material 
g) Trabalhos escolares 
h) Testes escritos e orais 
i) Avaliações Multidisciplinares 
 
16 – RENDIMENTO ESCOLAR 
 
           A Escola procurará manter os pais informados quanto à situação escolar do(s) 
filho(s), através do Cronograma Anual de Atividades, Planejamento Anual de Atividades, 
Bilhetes, Reuniões e/ou solicitações de comparecimento a reuniões presenciais. Nesse 
caso, o pai/ responsável será atendido pela equipe de apoio ou professores.  
          É importante que os pais procurem a Secretaria ou os Coordenadores de Turno 
sempre que possível quando surgir alguma dúvida, tornando assim um trabalho 
conjunto. Pedimos ainda que, sempre que houver alguma alteração, atualizem seus 
telefones de casa e trabalho, seu endereço e e-mail de contato. 
 

17 – NORMAS DE VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 
 
         Através das Normas de Verificação de Rendimento Escolar, esclareceremos os 
métodos de avaliação adotados por este Estabelecimento de Ensino, e também os 
cálculos de notas e frequência do estudante em cada bimestre e semestre, no decorrer 
do ano letivo de 2022. 

VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 
 Os resultados bimestrais e finais de avaliação do rendimento escolar no Ensino 
Fundamental, a partir da 6º ano, são expressos por meio de notas, que variam numa 
escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
            A Média Final (MF) e a nota de Recuperação Final (RF) são arredondadas de 
acordo com o seguinte critério: 

 Intervalos de 0,01 a 0,24 e de 0,51 a 0,74 o arredondamento é para menos; 
 Intervalos de 0,25 a 0,49 e de 0,75 a 0,99 o arredondamento é para mais. 
 A Média Final (MF) em cada componente curricular nos cursos de organização 

anual é obtida por meio da média dos quatro bimestres letivos, de acordo com a 
fórmula seguinte: 

    MF = NB1 + NB2 + NB3 + NB4 ≥ 5,0 
                                                                        4 
MF =   Média Final ≥ (5,0) 
NB1 = Nota do 1º bimestre 
NB2 = Nota do 2º bimestre 
NB3 = Nota do 3º bimestre 
NB4 = Nota do 4º bimestre 

RECUPERAÇÃO 
 
 A recuperação, de responsabilidade direta do(a) Professor(a), com 
acompanhamento da Equipe Gestora, Sala de Apoio a Aprendizagem, Sala de 
Recursos, SOE (Serviço de Orientação Educacional), Psicologia Escolar, Coordenação 
Regional do Ensino e da família, destina-se ao(a) aluno(a) com aproveitamento 
insuficiente, considerando o sistema de avaliação adotado neste Regimento Escolar. 
 
          A recuperação é oferecida na seguinte modalidade: 
 

 Contínua, inserida no processo de ensino e aprendizagem, no decorrer do 
período letivo, assim que identificado o baixo rendimento do estudante; 

  
           A recuperação contínua NÃO pressupõe a realização de provas específicas com 
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a finalidade de alterar notas já obtidas. 
 A recuperação final NÃO se aplica a estudante retido em um ano ou segmento 
em razão de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas 
letivas, anuais ou semestrais. 
 A nota de recuperação final substitui o resultado anterior, expresso pela média 
final, se maior. 
            Com a Organização Escolar em Ciclos para as aprendizagens, a retenção será 
admitida  nos anos ímpares do 3o ciclo (7º e 9º anos). Os alunos dos 6º e 8ºAnos terão 
uma Progressão Continuada (PC). A Progressão Continuada (PC) trata da ampliação 
de tempo escolar, que considera, em vez de anos, ciclos para as aprendizagens. No 
caso de o estudante extrapolar o percentual de faltas admitido pela LDB – Lei n° 
9.394/96 – haverá retenção em quaisquer ano ou bloco. 
          Conforme Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, Art. 224. É 
adotada a Progressão Parcial em Regime de Dependência que assegura ao estudante 
prosseguir os estudos no(a) ano/série imediatamente subsequente, dentro de uma 
mesma etapa da Educação Básica, quando o seu aproveitamento no(a) ano/série 
anterior for insatisfatório em até 2 (dois) componentes curriculares.  
O Regime de Dependência abrange apenas alunos dos 7º Anos. 
 
18 – ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR 
 O regime disciplinar é decorrente das determinações desse regimento e o que 
estabelece as disposições legais do Regimento Escolar das Instituições Educacionais 
da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 
 Conforme REGIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO 
FEDERAL, Art. 310 – B. Em caso de inobservância das normas neste Regimento e 
conforme a gravidade e/ou reincidência, o estudante estará sujeito a: 
I – advertência oral ou retirada de sala de aula; 
II – advertência escrita; 
III – suspensão de sala de aula de, no máximo três dias; 
IV – transferência quando o ato for aconselhável para manutenção da ordem escolar e 
melhor desenvolvimento integral do estudante. 
§19 – As medidas disciplinares deste artigo poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente. 
 
          As sanções são aplicadas, gradativamente, sem se associarem, embora a 
gravidade ou reincidência da falta possa determinar a aplicação de qualquer uma 
delas, independente da ordem em que foram colocadas.  
 
Atender às normas e obedecer às leis pode parecer difícil, mas é parte da construção 
da cidadania. É pior sofrer penalidades pelo não cumprimento das normas e arcar com 
as consequências quando o desrespeito a elas fere o próximo, a sociedade ou as 
instituições. 
 
19 – ATIVIDADES EXTRACLASSE 

 Jogos Internos do Polivalente – JIP 
Evento composto de atividades esportivas com jogos entre os estudantes, 
promovendo a interação e o espírito esportivo. 

 Projetos Bimestrais 
A cada Bimestre será realizado um projeto pedagógico, envolvendo todas as 
turmas e anos. 

 Festa Agostina 
O evento está previsto para o início do 2º semestre, mantendo a tradição e 
promovendo um momento de interação entre os funcionários da escola e os 
estudantes com suas respectivas famílias. 

 Excursões e Passeios 
Serão realizados com o objetivo de enriquecer o currículo, desenvolver a 
socialização, incentivar o convívio com a natureza e ampliar os conhecimentos. 
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Essas visitas serão realizadas com a autorização prévia dos pais/responsáveis. 
Os estudantes serão acompanhados por coordenadores e professores. 
 

20. OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
 O CEF POLIVALENTE, observando aspectos pedagógicos, organiza as turmas 
para cada ano letivo e, assim sendo, NÃO aceita pedidos de trocas de turmas 
apresentando um motivo sempre comum de que o estudante quer ficar na mesma sala 
de colegas ou que a turma é muito agitada.  
          A formação de novas amizades no processo de socialização entre os estudantes 
é também aspecto formativo trabalhado no Polivalente e todas as turmas são formadas 
de maneira aleatória, sem rótulos. 
 O estudante deve tratar com respeito e cordialidade todos os que colaboram 
para sua formação. O uso de expressões como: por favor, com licença, obrigado (a) e 
outras, evidenciam boa orientação. 
 É importante ressaltar que a escola prioriza o cognitivo juntamente com o 
formativo, não descuidando de valores como: uso dos limites, do respeito e da 
responsabilidade, que serão avaliados no decorrer do ano letivo, podendo a escola, se 
necessário for, pedir o desligamento do(a) aluno(a) em caso da não observância de tais 
valores. 

                                                                            Cordialmente, 
                                                                   Conselho Escolar e Equipe Gestora/2022 
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