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1. APRESENTAÇÃO  

O Centro de Ensino Fundamental Telebrasília apresenta o Projeto Político Pedagógico 

2022, sob o título Renovação: Esporte, saúde e cultura da Paz, como uma ferramenta 

pedagógica essencial, que reflete a identidade desta Unidade Escolar.  

No documento apresenta sua missão e seus valores, construídos coletivamente, a partir 

da leitura de edições anteriores e de atualizações de documentos, inserção de Planos de Ação 

dos setores e de servidores devidamente reconstruídos para o ano letivo em curso, tornando-

o de suma importância no contexto educacional, ressignificando-o. 

Para o presente ano letivo foram mantidos os normativos vigentes.  Priorizamos os 

documentos para fundamentar a nossa pesquisa-ação: Currículo em Movimento do Distrito 

Federal Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais 2018, com a definição dos eixos 

transversais – Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade; Diretrizes Curriculares Nacionais; Regimento 

Escolar.   

Neste período pós-pandemia causada pelo novo Coronavírus, como medida sanitária 

para preservação da vida, estabeleceu-se que aos estudantes não será obrigatório o uso de 

máscaras ao passo que aos servidores permanece a obrigatoriedade. Para minimizar os 

impactos causados no Sistema Educacional,  as aulas presenciais serão monitoradas pela 

escola no sentido de evitar, na medida do possível, as aglomerações e atividades que 

provoquem grandes fluxos de pessoas. 

No modelo presencial, foram pensadas formas de retomada às aulas com estratégias 

para acolhimento contínuo da comunidade escolar, criando-se um espaço de mapeamento, 

escuta e compartilhamento.  

Com o retorno presencial ao ambiente escolar, surgem as reflexões inerentes à 

mudança de realidade e os cuidados com os aspectos socioemocionais, nesse momento 

transitório, para que sejam resgatados os valores fundamentais de convivência e de repensar 
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a prática pedagógica, tendo como referência os pilares da Educação: Aprender a Conhecer, 

Aprender a Fazer, Aprender a Conviver e Aprender a Aprender.  

Muitos foram os desafios encontrados, sendo o maior deles, os aspectos que envolvem 

condutas de convivência e comportamento, por parte significativa de nossos estudantes, o que 

provocou uma força tarefa para contatar as suas famílias e desenvolver ações junto à 

comunidade escolar com vistas à correção disciplinar. 

A SEEDF com o empenho de combater a evasão e a retenção escolar desnecessárias, 

reforçou as recomendações referentes à busca ativa de estudantes, ao acolhimento, à prática 

pedagógica e à avaliação formativa, durante todo o ano letivo. Dessa maneira, conta com as 

equipes gestora, pedagógica e a equipe de apoio para acionar outras parcerias quando as 

demandas extrapolaram o papel da escola, ao acompanhar estudantes em maior 

vulnerabilidade.  

Sendo assim, alguns estudantes continuam a receber atividades pedagógicas 

impressas (Material Impresso) considerando que, de acordo com a organização de cada uma 

das unidades escolares – equipes gestoras e professores, as ações pedagógicas devem ser 

centradas no estudante, para que promova autonomia e criticidade. Deve-se adotar o bom 

senso para não confundir as atividades remotas com as presenciais, não ultrapassando a carga 

horária diária, nem causando estresse adicional no ambiente familiar. O “menos”, com 

qualidade, neste momento, é “mais”.  

Com o objetivo de proporcionar um ensino ativo e melhoria das aprendizagens, 

contamos com a ampliação de projetos pedagógicos. Esperamos que essa metodologia e 

instrumento de avaliação formativa, oportunize ação-reflexão-ação, propicie aos nossos 

estudantes uma aprendizagem de forma integrada, dialógica, inter e transdisciplinar. Com 

todo o esforço e aprendizado que tivemos no ano letivo passado, podemos vislumbrar novas 

conquistas, neste retorno ao ensino presencial, estabelecidos deformas sanitárias seguras. 
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2. HISTÓRICO  

O Centro de Ensino Fundamental Telebrasília está localizado na QN 01 Praça Central 

lotes 01/02. Inaugurado em 24 de agosto de 1994, na gestão do Governador Distrital Joaquim 

Domingos Roriz. Foram construídas inicialmente em caráter provisório, 10 salas de aula de 

lata e 4 salas em alvenaria. Somente em 2007, na gestão do Governador José Roberto Arruda, 

foi autorizada a sua reconstrução. Nesse período a escola passou a funcionar nas instalações 

do Centro de Apoio Integral à Criança- CAIC Juscelino Kubitschek de Oliveira – JKO, e 

reinaugurada em 19 de julho de 2008.   

Em 2013, 2016, foram realizadas as reformas prediais, revitalizando o revestimento 

da pintura interna e externa das paredes, troca de ferragens. Com a nova gestão que veio em 

2020 até o corrente ano, foram realizadas obras que constavam na Proposta da Gestão como: 

Aumento do espaço físico da Cantina e revitalização total do ambiente, incluindo o Depósito 

de Merenda; Reforma da Secretaria com redirecionamento do balcão de atendimento; 

Revitalização da Sala dos Professores com revitalização da Copa e a instalação de mobiliário; 

Instalação de grades de segurança na entrada principal da escola, frente ao pátio coberto; 

Instalação de túneis cobertos para a movimentação segura da comunidade escolar pela lateral 

da escola bem como pela frente da escola; Instalação de cobertura de lona na parte inferior 

da escola que dá acesso ao parquinho infantil; Reforma da quadra esportiva; Aquisição e 

instalação de circuito de câmeras de segurança; Remanejamento e revitalização das salas da 

Orientação Educacional e da Mecanografia; Aquisição de aparelhos, a saber: duas 

impressoras, uma televisão de 40 polegadas para a sala de Recurso e um liquidificador 

industrial para a Cantina; Troca do piso do pátio interno e externo; Reposicionamento da 

grade para ampliação do estacionamento dos servidores; Sinalização dos espaços da escola 

respeitando as necessidades especiais, inclusive retornando a sinalização da vaga de PCD no 

estacionamento interno. Todas as ações citadas acima foram executadas com recursos 

oriundos do PDAF, PDDE, e verba parlamentar. 

O nome “Telebrasília” refere-se a uma homenagem à história da formação da cidade 

quando o acampamento do Bairro Telebrasília, localizado na Asa Sul, onde havia uma vila 
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de funcionários, criada logo após a inauguração de Brasília, foi transferida para a  então 

Granja do Riacho Fundo, em 13 de março de 1990, tendo como vizinha a sede da  residência 

oficial dos governos militares, e, tornando-se mais tarde o Instituto de Saúde  Mental, hoje 

área de proteção ambiental.  

Outra particularidade em relação ao nome da escola é comumente ser chamado de 

“CETELB” uma sigla carinhosa, consolidada ao longo dos anos.   

Por meio de um programa de assentamento habitacional a cidade foi criada  para 

erradicar invasões e cadastrou 801 lotes, recebendo 664 famílias. Em 1993 transformou-se na 

Região Administrativa XVII do Distrito Federal, tendo hoje uma População de 42.098 

habitantes (CODEPLAN, 2018).  

Atualmente o CETELB conta com uma nova equipe gestora, após eleições para 

diretores e vice-diretores ocorridas em novembro de 2019, com vigência de dois anos e 

prorrogada por mais um ano em razão do advento da Pandemia da Covid 19. 
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3. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

         

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  

Nome da Instituição Educacional: Centro de Ensino Fundamental Telebrasília  

CNPJ: 01.921.948/0001-42  

Localização: QN 01 Praça Central, Lotes 01/02, Área Especial, Riacho Fundo  

I/DF CEP: 71805-132  

Telefones: 3901-7953 / 3901-7954  

E-mail institucional: cetelbfaleconosco@gmail.com  

Aspectos Legais: Data da criação da Instituição Educacional: 24/08/1994  

Níveis de Ensino/Etapas/Modalidades: O Ensino Fundamental possui a sua 

organização em anos, em atendimento à Lei nº. 11.274, de 06 de fevereiro de 2006.  

A escola atende do 1º ao 9º ano com organização em ciclos.  

 

RECURSOS FÍSICOS  

22 salas de aula;  

01 Sala de vídeo, atualmente, é utilizada como sala de aula;   

01 Sala para supervisão pedagógica;  
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01 Sala para Apoio à Direção  

01 Sala para a Direção da escola;   

01 Sala para Vice-direção  

01 Sala para Coordenadores  

01 Sala para a Supervisão Administrativa;   

01 Sala de Professores com 01 copa;  

01 Sala para Coordenação Pedagógica;  

01 Sala para a Equipe de Atendimento/Apoio à Aprendizagem;   

01 Sala para a Sala de Recursos/SAA;  

01 Sala para a Orientação Educacional – OE;   

01 Sala para Biblioteca/Leitura;  

01 Sala para Mecanografia e armazenamento de material pedagógico;   

01 Sala para Auxiliares de Conservação e Limpeza com 02 banheiros 

01 Depósito para bens de patrimônio e materiais diversos; 

01 Secretaria com 01 depósito para passivo de Secretaria e Direção;   

01 Depósito para o material de Educação Física;  

01 Laboratório de Informática;  

01 Cozinha com depósito;  
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4. RECURSOS HUMANOS  

01 Diretora;  

01 Vice-diretora;  

02 Supervisores;  

01 Chefe de Secretaria;  

    04 Coordenadores Pedagógicos;  

11 Professores readaptados ou em restrição; atuando como apoios; 

29 Professores efetivos (regentes);  

19 Professores em Contrato Temporário;  

02 Pedagogos-Orientadores Educacionais;  

02 Pedagogos do SEAA;  

01 Pedagogo do SAA;  

01 Psicólogo do SEAA;  

11 Servidores da Carreira Assistência à Educação;  

01 Professores - Sala de Leitura (Readaptados);  

02 Professores - Laboratório de Informática (Readaptado/Restrição);  

01 Conselho Escolar eleito conforme legislação vigente. 

5. FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS:  

10 Funcionários da empresa Real (serviços gerais);  
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06 Funcionários da empresa G&E (auxiliar de copa e cozinha).  

04 Funcionários da empresa Global Segurança (vigilância e segurança) 

 

6. QUANTITATIVO DE ALUNOS 

Curso 

(Ensino Fundamental) 

Série  Turno  Total de   

Estudantes 

Total de   

Turmas 

Ensino Fundamental de 

9 Anos  Ciclos 

2º Ciclo - Bloco 1  Diurno  336  12 

Ensino Fundamental de 

9 Anos  Ciclos 

2º Ciclo - Bloco 2  Diurno  239 10 

Ensino Fundamental de 

9 Anos  Ciclos 

3º Ciclo - Bloco 1  Diurno  396  14 

Ensino Fundamental de 

9 Anos  Ciclos 

3º Ciclo - Bloco 2  Diurno  350  14 

Total Geral de 

Enturmados  

  1235 44 

Curso 

(Ensino Fundamental)  

Série  Ano  Turno  Total de   

Estudantes 

Total de   

Turmas 

Ensino Fundamental de     

9 Anos  - Ciclos 

2º Ciclo 

Bloco 1 

1º Ano  Diurno  150 5 

Ensino Fundamental de     

9 Anos  - Ciclos 

2º Ciclo 

Bloco 1 

2º Ano  Diurno  76 3 

Ensino Fundamental de     

9 Anos  - Ciclos 

2º Ciclo 

Bloco 1 

3º Ano  Diurno  110 4 
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Ensino Fundamental de    

9 Anos  - Ciclos 

2º Ciclo 

Bloco 2 

4º Ano  Diurno  101 4 

Ensino Fundamental de    

9 Anos -  Ciclos 

2º Ciclo 

Bloco 2 

5º Ano  Diurno  138 6 

Ensino Fundamental de    

9 Anos -  Ciclos 

3º Ciclo 

Bloco 1 

6º Ano  Diurno  192 7 

Ensino Fundamental de    

9 Anos  - Ciclos 

3º Ciclo 

Bloco 1 

7º Ano  Diurno  204  7 

Ensino Fundamental de    

9 Anos  - Ciclos 

3º Ciclo 

Bloco 2 

8º Ano  Diurno  151 5 

Ensino Fundamental de    

9 Anos -  Ciclos 

3º Ciclo 

Bloco 2 

9º Ano  Diurno  113 3 

Total Geral de 

Enturmados 

(EnsinoFundamental) 

   1235 44 

 

7. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

O CEF Telebrasília está situado na cidade do Riacho Fundo I na Região  Administrativa 

XVII, porém a população acadêmica é formada por estudantes oriundos de  diversas áreas, 

incluindo aquelas distantes do perímetro da escola, compreendendo as  seguintes 

comunidades: Área de Desenvolvimento Econômico – ADE, Sucupira, Colônia  Agrícola 

Kanegae, Placa da Mercedes, Arniqueira, sendo disponibilizado pelo GDF transporte escolar;  

das Regiões Administrativas: Ceilândia, Gama, Recanto das Emas, Samambaia e  Taguatinga; 

e, da cidade do entorno, Valparaíso. Contamos também com estudantes estrangeiros de 

Bangladesh e da Venezuela.  
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A participação de pais ou responsáveis na vida acadêmica dos filhos, é moderada e 

irregular, seja no acompanhamento das tarefas escolares domiciliares ou no comparecimento 

às reuniões pedagógicas quanto aos resultados do desempenho escolar.   

Essa questão é discutida pela equipe gestora, juntamente com o corpo docente, na busca 

de uma estratégia que traga os pais mais próximos do ambiente escolar.  

Concomitantemente, tem sido alvo de discussão escolar a mobilização de estratégias e 

do atendimento educacional especializado para eventuais intervenções e encaminhamentos 

para estudantes que apresentam comportamentos que envolvem aspectos emocionais como 

depressão, automutilação, intimidação, dentre outros.  

O diagnóstico socioeconômico das famílias dos estudantes que compõem a comunidade 

escolar configura-se de baixa renda, sendo acompanhado de vulnerabilidades, tornando-se 

necessário atuar junto às instituições que realizam atendimentos, principalmente  de ação 

social, para propiciar a garantia de direitos fundamentais.  

A cada ano letivo tem-se empreendido grandes esforços para organizar turmas 

reduzidas para contemplar os estudantes que apresentam Necessidades Educacionais 

Especiais - ANEE (Deficiências: Intelectual, Física, Visual, Auditiva, Transtorno do Espectro 

Autista – TEA e Altas Habilidades/Superdotação – AH/S) ou de Transtorno Funcional 

Específico - TFE (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH; Dislexia; 

Dislalia; Disortografia; Discalculia; Transtorno Opositor Desafiador – TOD). 

No entanto, o indeferimento nos pedidos de Estudos de Casos Omissos ou a 

impossibilidade de redução no quantitativo de estudantes para composição de turmas nas 

modalidades de Integração Inversa ou de Classes Especiais, tem sido um entrave na política 

de educação inclusiva, pois a escola passa a ter dificuldades para executar o processo de 

inclusão e atender as especificidades de aprendizagem e seus desdobramentos.  

O CETELB participa da Avaliação Nacional do rendimento Escolar, também conhecida 

como Prova Brasil, criada em 2005 pelo Ministério da Educação, com aplicação de provas de 

Língua Portuguesa e Matemática. A Prova Brasil pertence ao Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB) sendo um dos componentes para o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  
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Apesar de algumas dificuldades elencadas anteriormente, essa Instituição Educacional 

tem mostrado avanços significativos em uma escala ascendente, excetuando-se a última 

avaliação cujo resultado se deu em razão de toda a problemática causada pela a situação de 

Pandemia, fato que prejudicou a ação provocando os índices mensurados na tabela, como 

segue: 

Ano Letivo Ensino Fundamental I 

    (Anos Iniciais) 

Ensino 

Fundamental II 

 (Anos Finais) 

2005  4,5 ----- 

2007  3,8  4,0 

2009  5,5  3,5 

2011  5,5  3,8 

2013  5,6  4,6 

2015  6,2  5,2 

2017  6,5  5,9 

2019  6,4  5,5 

2021   

Fonte: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53006976 

8. FUNÇÃO SOCIAL  

Atuar efetivamente para o desenvolvimento integral do educando no que se refere à 

valorização do conhecimento acadêmico, ao respeito às diversidades culturais, étnicas, 

sociais, afetivas, de gênero, religiosas e políticas e à formação moral e ética, além da 

construção de uma consciência ambiental calcada na sustentabilidade.  

9. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53006976
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A base norteadora desta Instituição Educacional orienta projetos e planejamentos para 

a formação integral humana, sendo definida em consonância com os fins e princípios que 

fundamentam a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o 

Projeto Pedagógico da SEE/DF e o Currículo em Movimento da SEE/DF.  

Defendemos a prática educativa fundamentada numa concepção histórico-crítica das 

relações existentes entre comunidade e educação, de forma que todos os membros da 

respectiva comunidade sejam e se sintam motivados a implementar uma prática educativa 

transformadora e participativa. Esta é centrada na construção de valores, do saber, do 

conhecimento e na aprendizagem, ou seja, o aluno por meio da convivência escolar, aprimora 

e amplia seus valores éticos, morais e afetivos.  

10. PRINCÍPIOS ÉTICOS  

O desenvolvimento harmonioso do ser humano será considerado em suas dimensões 

física, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações individuais, civis e sociais. Serão 

resgatados valores éticos, afetivos, sociais e culturais, por meio da elaboração conjunta de um 

código de conduta, com participação de todos os segmentos da unidade escolar.  

Da mesma forma será estimulada a autonomia, no que tange à responsabilidade, à 

solidariedade, ao respeito, ao bem comum e à dignidade humana. Este Centro de Ensino 

Fundamental entende que, para falar em princípios éticos com seus alunos é necessário 

garantir as aprendizagens significativas para a formação de cidadãos críticos, participativos, 

conscientes de seus direitos e deveres, e capazes de atuar na sociedade em que vivem com 

dignidade, responsabilidade e competência. Esta educação de qualidade só é possível, se 

construída coletivamente, buscando soluções para os conflitos gerados como a violência na 

escola, a discriminação e o preconceito que contribuem, em grande medida, para o crescente 

aumento da evasão e retenção escola.  

11. PRINCÍPIOS POLÍTICOS  

A participação ativa e consciente no fazer educacional servirá como estímulo à prática 

democrática para o exercício pleno da cidadania.  
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A proposta é oportunizar aos alunos o conhecimento de seus direitos e deveres que 

levarão à prática cidadã de respeitar a diversidade, as relações de gênero e a liberdade de 

crenças religiosas.  

Esta também desenvolve Projetos Diversificados tais como: Ética e Cidadania, Artes 

e Prática desportiva com participação efetiva nos Jogos Interclasse e Interescolares, leitura, 

interpretação e produção de texto, bem como a Sustentabilidade e Meio Ambiente.  

A educação é o fator de desenvolvimento da cidadania que fundamenta e amplia a 

vivência da democracia num país tão rico em contrastes, ambiguidades e contradições.  

A aprendizagem, na forma interdisciplinar e na construção de valores, constitui 

assunto fundamental dessa proposta pedagógica.  

O CEF Telebrasília contribuirá para que as ações educativas aconteçam de forma 

sistematizada, tendo como suporte projetos/estratégias que sirvam de referenciais para o 

atendimento das necessidades diagnosticadas pela escola: baixo rendimento, retenção, 

distorção idade/ano, evasão, entre outros.  

12. PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS  

Serão focadas as relações humanas, a flexibilidade teórico-metodológica, a percepção 

e a aceitação do pluralismo de ideias com vista à vivência contínua da construção do 

conhecimento cognitivo, afetivo e social, oportunizando, dessa maneira, resposta positiva 

frente aos conflitos cotidianos evidenciados na escola e às necessidades contemporâneas de 

aprendizagem como: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a 

ser e aprender a empreender. 

13. PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS  

A educação do ser humano para a cidadania deve considerar a dimensão 

biopsicossocial dos alunos, seus projetos pessoais e sua capacidade de protagonismo, 

tornando-se responsável por sua realidade social.  
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As dimensões das teorias da aprendizagem, a realidade social e o estágio de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos serão abordados, bem como o caráter científico e 

sistemático das informações transmitidas.  

Os trabalhos desenvolvidos serão voltados para a valorização do conhecimento 

acadêmico, o respeito às diversidades culturais, étnicas, sociais, afetivas e de gênero, 

religiosas e políticas, observadas na comunidade escolar, assim como a consciência ambiental 

sustentável.  

14. OBJETIVOS  

01.Melhorar o desempenho escolar dos estudantes; 

02. Recuperar aprendizagens não alcançadas durante o período pandêmico;  

03.Reduzir o índice de retenção e evasão escolar  

04.Desenvolver a cultura da paz e cidadania na escola  

04.Combater quaisquer formas de violência e discriminação  

05.Estimular a participação da comunidade escolar  

06.Promover formação continuada  

07.Desenvolver projetos interdisciplinares  

08.Apropriar-se da legislação escolar  

09.Incentivar práticas de sustentabilidade  

10.Gerenciar recursos orçamentários e financeiros 

15. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS:  

Esta Proposta Pedagógica foi construída em consonância aos referenciais da 

Constituição Federal – 1988, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96 

(LDB) que estabelecem que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
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princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, que tem por finalidade o  pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua  qualificação 

para o trabalho”.  

Com vistas a atingir os objetivos propostos pelos documentos supracitados, é 

necessário pensar na função da escola, em sua organização e no envolvimento de todos os 

sujeitos inerentes ao processo ensino-aprendizagem. A educação deve contemplar as diversas 

dimensões do ser humano e não apenas os aspectos cognitivos. Por esta razão o processo deve 

estar pautado na realidade sobre a qual possamos provocar intervenções.  

Na perspectiva de compreensão do homem como ser multidimensional, a educação 

deve responder a uma multiplicidade de exigências do próprio indivíduo e do contexto em 

que vive. Assim, a educação integral deve ter objetivos que construam relações na direção do 

aperfeiçoamento humano. [...] A educação, como constituinte do processo de humanização, 

que se expressa por meio de mediações,  assume papel central na organização da convivência 

do humano em  suas relações e interações, matéria-prima da constituição da vida  pessoal e 

social (GUARÁ, 2006, p.16).  

Além disso, a proposta tem como base o Currículo em Movimento (2018) e 

fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural.  

A Pedagogia Histórico-Crítica refere-se a importância dos sujeitos na construção da 

história. A aprendizagem ocorre na interação com o outro e na resolução de problemas 

conforme seu nível de desenvolvimento, além disso, propõe um método que parte de cinco 

passos:  

1. Prática Social Inicial (comum a professores e estudantes/igualdade formal); 

2. Problematização (identificação de questões a serem resolvidas no âmbito da prática 

social/realidade do estudante); 

3. Instrumentalização (apropriação de instrumentos teóricos e práticos 

para resolver os problemas); 

4. Catarse (incorporação dos instrumentos culturais necessários à 
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transformação social/realidade); 

5. Prática Social Final. 

A Psicologia Histórico-Cultural torna-se possível quando o projeto pedagógico em 

sua organização escolar considera as práticas e interesses sociais da comunidade.  

O Currículo em Movimento da Educação Básica (2018) adotou alguns pressupostos 

da Teoria Crítica ao questionar o que pode parecer natural na sociedade, as relações de 

assimetria e desigualdades, e alguns pressupostos da Teoria Pós-Crítica, ao abrir espaço não 

apenas para ensinar a tolerância e o respeito, mas, sobretudo para provocar análises.  

A discussão em torno do Currículo não pretende ser ideal, mas promover a educação 

integral. A SEDF propõe um novo paradigma para a educação que compreende a ampliação 

de tempos, espaços e oportunidades educacionais. Para tanto, o corpo docente deve estar 

continuamente envolvido com a proposta, repensando a Proposta Pedagógica.  

Segundo o professor Carlos Mota, da SEE/DF, “a escola é uma instituição social que 

pode ocasionar mudanças, por meio de sua prática no campo do conhecimento, das atitudes 

e dos valores; e essa perspectiva de reconstrução só se torna possível por meio de uma 

pedagogia que se preencha de significado”.  

Nesse contexto, consolida-se o entendimento da integralidade do sujeito educando, o 

planejamento e a construção coletiva objetivando a reorganização dos espaços de aprendizado 

e o exercício da gestão democrática, estimulando as relações dialógicas e a participação de 

todos. Isso implica problematizar as ações, articular os segmentos para que estes 

desempenhem bem suas funções e favorecer as instâncias coletivas de participação.  

Conforme o Currículo em Movimento, as aprendizagens e o domínio dos conteúdos 

devem estar voltados para a aquisição de competências, para a construção da cidadania 

crítica, reflexiva, criativa e ativa que possibilite que os estudantes consolidarem suas bases 

culturais e que se posicionem perante às transformações da vida.  

São competências para a Educação Básica, segundo o Currículo da Educação Básica 

do DF: 



 

19 

 

1. Percepção de si como pessoa, pertencente a um grupo social, em suas diversidades, capaz 

de relacionar-se e de intervir nas práticas sociais, culturais, políticas e ambientais, consciente 

de seus direitos e deveres.  

2. Apreensão da norma padrão da língua portuguesa e compreensão de suas variedades 

linguísticas e das várias linguagens: corporal, verbal e escrita, literária, matemática, artística, 

científica, tecnológica, filosófica e midiática, na perspectiva do letramento, bem como acesso 

ao conhecimento de uma língua estrangeira, construindo e ampliando conceitos, para 

entender a si próprio, ao mundo e ampliar sua visão, contribuindo para sua plena participação 

social.  

3. Conhecimento e compreensão das semelhanças e diferenças culturais, religiosas, étnico-

raciais, geracionais e de gênero, a fim de valorizar a sociodiversidade e de ampliar a 

capacidade crítico-reflexiva, articulada à formação para o mundo do trabalho, priorizando a 

ética, o desenvolvimento da autonomia e do pensamento.  

De acordo com a proposta de trabalho da SEEDF (Currículo em Movimento - 2018), 

as diferentes áreas do conhecimento devem considerar ações didáticas e pedagógicas 

sustentadas nos eixos transversais (Educação para a Diversidade, Cidadania  e Educação em 

e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade) e nos  eixos integradores 

(Alfabetização, Letramentos e Ludicidade), de forma interdisciplinar e  contextualizada, 

fazendo articulação entre os componentes, indo ao encontro do que é  significativo para o 

estudante.  

O fazer didático e pedagógico deve estar fundamentado na formação continuada, 

reagrupamento, projeto interventivo, avaliação formativa, diagnóstica e processual.  

A coordenação pedagógica privilegia o planejamento coletivo, o enriquecimento de ideias 

por meio de estudos, a formação continuada e a troca de experiências entre os docentes, 

visando à definição das estratégias didático-pedagógicas. 

16. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  
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As Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar 2º Ciclo BIA e 2º Bloco, cujas 

concepções e práticas estão voltadas para a progressão continuada, descrevem a organização 

do trabalho pedagógico em cinco elementos descritores a seguir:  

1. A Gestão democrática nas escolas da rede pública de ensino com a promulgação de leis 

conforme disposto no art. 206 da Constituição Federal (1988) e nos artigos 3º e 14º LDB 

9.394/96 foi regulamentada em 07 de fevereiro de 2012, por meio da Lei nº 4.751. No entanto, 

transcende a escolha de gestores por meio do voto, possibilitando espaços para participação 

de todos quanto aos desafios encontrados, cujas interações permitem a construção da proposta 

pedagógica;  

2. Formação continuada tem como objetivo contribuir para a melhoria dos processos de 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. A autonomia pessoal e pedagógica não se dá 

unicamente pelo acúmulo de cursos, mas sempre vista numa perspectiva crítico-reflexiva;  

3. Coordenação pedagógica possui uma carga horária de 15h semanais, destinada ao corpo 

docente para possibilitar a formação continuada, planejamento e avaliação dos trabalhos 

pedagógicos, o atendimento às necessidades específicas de aprendizagem dos estudantes, 

entre outras.  Podendo contar com uma atuação dinâmica do coordenador pedagógico bem 

como da equipe gestora;  

4. Avaliação formativa por meio de diagnóstico dos processos de ensino e de aprendizagem 

visa propiciar a melhoria da qualidade de ensino, ser ato de valorização e potencialização de 

aprendizagens e não de classificação e exclusão. Pode ser compreendida em três níveis: 

Avaliação para as aprendizagens, onde se verifica o que foi aprendido e o que não sabem; 

Avaliação institucional (do trabalho pedagógico da escola: no conselho de Classe ou na 

Coordenação Pedagógica) e Avaliação em larga escala podendo ser local ou nacional: SAEB 

(Sistema de Avaliação da Educação Básica Sistema de Avaliação da Educação Básica). 

5. Organização curricular: baseada no Currículo em Movimento da Educação Básica 

(SEEDF, 2018) organiza-se em torno da constituição da educação integral.  

Esses cinco elementos descritores sustentam-se a partir dos eixos transversais: 

Educação para a diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, 

Educação para a Sustentabilidade; perpassando os conteúdos de forma articulada e 
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interdisciplinar, e em consonância aos eixos integradores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental: Alfabetização, Letramentos e  Ludicidade.  

Para realizar a Organização do Trabalho Pedagógico torna-se imprescindível que o 

Projeto Político-Pedagógico quanto a sua elaboração, implementação e avaliação, ocorra nos 

diversos espaços e tempos, incluindo a coordenação pedagógica, tomando como referência o 

Currículo em Movimento da Educação Básica (2018).  

Para subsidiar a organização curricular das escolas, sugere-se o planejamento por 

unidades didáticas. O Planejamento da unidade didática pressupõe uma série ordenada e 

articulada dos elementos que compõem o processo de ensino: objetivos, conteúdos, 

estratégias de ensino e aprendizagem, estratégias de avaliação para aprendizagem, recursos e 

cronograma, e, feito por meio de diferentes modalidades de organização do trabalho 

pedagógico, tais como sequências e projetos didáticos  

O Ensino Fundamental de nove anos abrange crianças a partir de 6 anos e adolescentes 

de 9 a 14 anos. Para efetivar a matrícula na etapa I deve-se atender crianças com 6 anos 

completos até 31 de março. A carga horária mínima prevista para esse período escolar é de 

800 horas distribuídas em 200 dias letivos.  

Conforme orienta a BNCC o Ensino Fundamental Anos Iniciais, nos dois primeiros 

anos deve ter como foco de ação pedagógica a alfabetização, para apropriação do sistema de 

escrita alfabética, articulando-se a outras habilidades de leitura e de escrita, e envolvimento 

em práticas diversificadas de letramentos.  

Quanto ao Ensino Fundamental Anos Finais deve-se retomar e ressignificar as 

aprendizagens do Ensino Fundamental Anos Iniciais, no contexto das diferentes áreas de 

conhecimento, devendo-se também considerar que esses estudantes estão inseridos numa 

faixa etária que corresponde à transição entre infância e adolescência, marcada por intensas 

mudanças decorrentes de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais.  

Nesse sentido, reconhecemos o adolescente como sujeito em desenvolvimento, com 

singularidades e formações de identidade e cultura próprias e que demandam práticas 

escolares diferenciadas.  
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Os conteúdos são constituídos por componentes curriculares que, por sua vez, se 

articulam com as áreas de conhecimento, a saber: Linguagens; Matemática; Ciências da 

Natureza e Ciências Humanas.  

As áreas de conhecimento favorecem a comunicação entre diferentes conhecimentos 

sistematizados e entre estes e outros saberes, mas permitem que os referenciais próprios de 

cada componente curricular sejam preservados.  

As diretrizes curriculares buscam promover a equidade de aprendizagem, garantindo 

que conteúdos básicos sejam ensinados para todos os estudantes, sem deixar de levar em 

consideração os diversos contextos nos quais eles estão inseridos.  

As expectativas de aprendizagem – também conhecidas como direitos de 

aprendizagens – definem as expectativas de aproveitamento após a conclusão de uma etapa e 

um nível de ensino. Entretanto, não correspondem a uma listagem de conteúdo, competências 

e habilidades, e sim de um conjunto de orientações que têm a função de auxiliar o 

planejamento dos professores, como materiais adequados, tempo de trabalho e condições 

necessárias para colocá-lo em prática.  

As sequências didáticas organizam o trabalho pedagógico em uma determinada 

ordem, em um período e são definidas pelo professor, de acordo com os objetivos curriculares 

que deseja alcançar.  

Os projetos didáticos fundamentam-se na Pedagogia de Projetos e constituem, 

também, mais uma forma de detalhamento do planejamento da unidade didática, que 

promovam a construção da autonomia e de corresponsabilidade, de forma crítica e 

investigativa.  

Os Projetos Interventivos, entre eles o que visa atender estudantes durante o ano letivo 

de 2022, são elaborados para atender àqueles que evidenciam dificuldades de aprendizagem, 

após esgotadas todas as estratégias pedagógicas. Apresentando-se nas dimensões política e 

pedagógica e caracterizando-se pelos aspectos: contínuo; diversificado e atualizável; 

considerando o desenvolvimento e envolvendo toda a equipe pedagógica.  
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As estratégias de intervenções pedagógicas, mediadas pela avaliação formativa, 

comporão a organização do trabalho pedagógico no 3º Ciclo para as aprendizagens.   

Vale destacar o protagonismo da avaliação formativa no desenvolvimento destas e de 

outras estratégias metodológicas em uma escola organizada em ciclos, onde os espaços e 

tempos convergem no sentido de promover aprendizagens, conforme os ritmos diferenciados 

dos estudantes. 

A organização da escola em ciclos requer que o ensino seja entendido em função das 

aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação referente ao ensino quanto à compreensão sobre 

o modo como o estudante aprende, favorecem a organização do trabalho pedagógico, no 

sentido de garantir as aprendizagens.  

Essa concepção de organização escolar centrada nas aprendizagens (SORDI, 2010), 

traz desdobramentos significativos que demandam concepções e práticas voltadas à 

progressão continuada para as aprendizagens dos estudantes, princípio basilar da organização 

escolar em ciclos para as aprendizagens, adotada pela SEEDF e que pressupõe elementos 

organizadores do trabalho pedagógico escolar.   

Durante as coordenações pedagógicas temos realizado semanalmente reuniões 

coletivas e setorizadas, diante do turbilhão de ideias e sentimentos vivenciados, de forma 

democrática tomamos decisões, conciliando o calendário escolar, o desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares e cursos de formação.   

16.1. Educação Especial  

A Objetivo da Educação Especial inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, sem 

distinção e com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e 

promovendo seu processo de ensino- aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global.  

Acreditamos que o aprimoramento da qualidade do ensino regular e a adição de 

princípios educacionais válidos para todos os alunos resultarão naturalmente na inclusão 

daqueles com necessidades educacionais especiais – uma modalidade de ensino especializada 

no ensinar, adequados à heterogeneidade dos aprendizes e compatíveis com os ideais 

democráticos de uma educação para todos.  
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O Atendimento Educacional Especializado (AEE) constitui parte diversificada do 

currículo especializado dos alunos com necessidades educacionais especiais.  Documento 

este, organizado institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar os serviços 

educacionais comuns.  

A Sala de Recursos (SR) tem como objetivo oferecer um espaço alternativo lúdico e 

de apoio no qual visa trabalhar o conteúdo curricular, levando em consideração as 

dificuldades que o aluno esteja apresentando, bem como as prioridades e adequações 

curriculares necessárias a cada aluno. Esse é um espaço para a realização do atendimento 

educacional especializado de alunos que apresentem, ao longo de sua aprendizagem, alguma 

necessidade educacional especial, temporária ou permanente.  

Outros atores como educadores sociais voluntários e monitores, tem a função oferecer 

suporte complementar às atividades de educação em tempo integral, aos estudantes com 

deficiências e transtornos.  

Entre as atribuições, sob a orientação do professor titular, são: auxiliar na organização 

do material pedagógico; desenvolver projetos e oficinas com os estudantes; acompanhar os 

estudantes nas horas de refeições e de higiene pessoal; estimular a interação social entre os 

colegas.  

17. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

A avaliação é parte primordial do processo ensino-aprendizagem, contribuindo, 

principalmente, para o diagnóstico, que permite ao professor e ao aluno detectar os pontos 

frágeis e, posteriormente, onde dar ênfase no processo.  

Nos anos iniciais não há registros de mensuração numérica. São utilizados relatórios 

descritivos/reflexivos, trabalhos individuais e coletivos, portfólios, exercícios e outros 

instrumentos que levem em consideração o processo e as aprendizagens dos estudantes.  

Em relação aos anos finais, a avaliação é valorada pelo educador sempre na proporção 

de, no máximo, 50% de prova, e o restante na forma de pesquisas, realização de atividades 

em classe e extraclasse, participação e envolvimento nas tarefas diárias e extraordinárias. Em 
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nossa escola, as avaliações pedagógicas têm ênfase formativa e ocorrerão a cargo de cada 

professor, com o suporte da coordenação pedagógica, que fomenta projetos e, 

consequentemente, avaliações interdisciplinares.  

Os Projetos Interdisciplinares e, principalmente, a Parte Diversificada, contam com a 

avaliação conjunta, haja vista que algumas atividades serão articuladas e coordenadas por 

mais de um professor. Tais atividades interdisciplinares serão também concebidas, avaliadas 

e pontuadas mediante parceria entre professores. Essas notas farão parte de menções das 

disciplinas envolvidas. 

O artigo 24, inciso V, alínea “e” da Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei Federal nº 

9394/96) estabelece a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos em que o baixo rendimento escolar é verificado.   

Nesse sentido, a avaliação é sempre revista no tocante àqueles alunos que porventura 

não alcançaram rendimento satisfatório. A cada avaliação em que o objetivo não tenha sido 

alcançado, o aluno tem a chance de nova oportunidade. 

O trabalho pedagógico desta Instituição de Ensino será constantemente avaliado por 

todos os envolvidos. O corpo docente, direção e todas as equipes de atendimento (Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem, Sala de Recursos e a Orientação Educacional) têm, 

nas coordenações coletivas, um valioso espaço/instrumento para fomentar as discussões a 

respeito das estratégias utilizadas, troca de experiências exitosas, estudo de casos, 

necessidades e ações para que o ambiente de construção do conhecimento seja favorecido e 

constantemente aperfeiçoado.  

Nesse contexto, o Conselho de Classe constitui-se como importante espaço e tempo 

desse acompanhamento pedagógico, ganhando destaque como órgão colegiado 

compreendido como espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, do professor 

e da escola. Nesse momento os professores, coordenadores, supervisores, demais 

profissionais da escola e familiares avaliam e definem ações e, assim, vão consolidando a 

perspectiva de participação, bem como de diálogo sobre as aprendizagens que ocorrem na 

escola.  
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Dessa forma, além de identificar os saberes ainda não conquistados, os Conselhos de 

Classe são momentos de reconhecimento dos progressos dos estudantes, das práticas que são 

ou não adequadas para a promoção das aprendizagens. 

 

 

 

18. PROPOSTA AVALIATIVA  

Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF/SUBEB 2014- 2016, 

podemos compreender a avaliação articulada nos níveis de: aprendizagem, nível institucional 

e em aprendizagem de larga escala (ou de redes).  

Avaliar então, seria conceber e defender a Educação Integral considerando o ser como 

multimodal, rompendo com o caráter punitivo das avaliações.  

A avaliação não se resume na aplicação de teste ou medida, mas processual e 

interventiva, pois, enquanto se avalia se aprende e enquanto se aprende se avalia. Nesse 

momento a avaliação, portanto, torna-se formativa, ou seja, para as aprendizagens.  

Assim, a discussão de concepções e práticas avaliativas na coordenação pedagógica 

mostra-se imprescindível, onde avaliar não seja um ato isolado, mas imbricado aos atos de 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar.  

Espera-se que a análise qualitativa (interventiva) se sobreponha àquela puramente 

quantitativa (somativa). A concepção formativa é potencializada pela avaliação diagnóstica 

e a autoavaliação. O feedback ou retorno dos avanços e fragilidades promovem a 

autorregulação.  

A Progressão Continuada coaduna-se a essa concepção enquanto o Registro de 

Avaliação – RAv e o Registro do Conselho de Classe constituem-se avaliação formal onde 

consta o desempenho dos estudantes.  
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As Adequações Curriculares são possibilidades educacionais que visam atender às 

peculiaridades e especificidades de aprendizagem dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais, que devem ser previstas na Proposta Pedagógica.  Não é um novo 

currículo, mas o currículo regular torna-se dinâmico, alterável, passível de ampliação. Podem 

incidir no nível da turma - adequações menos significativas - ou no nível do estudante, mais 

significativas.  

Para elaborar a adequação curricular existem norteadores básicos, a saber:  

organizativas (tipos de agrupamentos; organização didática da aula e dos períodos); dos  

objetivos de aprendizagem (priorização, eliminação ou acréscimo); aos conteúdos  

(priorização, sequenciação ou eliminação de áreas ou unidades e priorização da  

aprendizagem); metodológicas e didáticas (procedimentos técnicometodológicos,  estratégias 

de ensino e programas específicos de aprendizagem); na temporalidade  (alteração no tempo 

previsto para realização das atividades ou conteúdos); avaliativas  (qualitativa e mediada).  

Segundo o Currículo em Movimento: “As adequações curriculares envolvem a 

participação de toda a comunidade escolar, ou seja, não devem ser realizadas num processo 

individual ou que resulte apenas da relação entre o professor e o estudante.  

Devem perpassar todos os setores da escola, previstas e respaldadas no projeto político 

pedagógico”, com um olhar voltado para a ressignificação da prática pedagógica 

possibilitando a análise e o uso de atividades extraclasse como potencializador de 

aprendizagens.  

A falta de clareza dos critérios e dos objetivos para realização dessas atividades 

banaliza esse recurso pedagógico, enfraquece seu potencial formador e contribui, também, 

para a avaliação informal de caráter negativo, contudo, poderá ser considerada como prática 

avaliativa formativa, como previsto no Projeto Político Pedagógico, produzindo 

aprendizagens significativas.  

Diante desse novo paradigma avaliativo no pós-pandemia, foi realizado durante o 

Conselho de Classe na conclusão do 2º semestre/4º bimestre de 2021, o mapeamento de 

estudantes que necessitam da recuperação paralela, utilizando-se os critérios de fechamento 

de notas (Avaliação) mediante a execução e a entrega das atividades pedagógicas propostas, 



 

28 

 

ao final de cada período letivo (bimestre, semestre, ano letivo), tendo como foco a avaliação  

formativa.  

Com vistas à continuidade das aprendizagens, estamos realizando intervenções  

pedagógicas com a implementação de  projetos interdisciplinares, atividades lúdico-

pedagógicas, plantão de dúvidas/atendimento  personalizado, disposições periódicas de 

cartazes motivacionais nos murais da escola, Desafios  de Aprendizagem, Mapeamento 

periódico de estudantes para participarem do Projeto  Progressão Paralela das Aprendizagens, 

disponibilização de boletim bimestral, reunião de pais com  estudantes e busca ativa 

sistemática de estudantes pouco frequentes ou faltosos. 

19. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

O Currículo em Movimento da Educação Básica organiza-se em torno da constituição 

da educação integral, pois objetiva a formação do ser humano com respeito à diversidade e a 

suas múltiplas dimensões, de forma emancipatória. Além disso, a prática didático-pedagógica 

sustenta-se a partir dos eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. Os eixos 

transversais devem perpassar os conteúdos de forma articulada e interdisciplinar.  

O Currículo propõe ainda eixos integradores para os anos finais do Ensino 

Fundamental: Ludicidade e Letramentos, com o entendimento de que eixo é algo que 

sustenta, apoia e integra, pois ao mesmo tempo em que articula entre si, é articulador dos 

objetivos e conteúdos curriculares no processo de ensino e aprendizagem, buscando a 

proficiência leitora e escritora a partir dos letramentos, envolvidos pela ludicidade. Esses 

eixos nos remetem à necessidade de integração e progressão curricular como fundamentais à 

Organização do Trabalho Pedagógico nos ciclos. É essa organização que proporá 

intervenções didáticas em atendimento às necessidades de aprendizagem dos estudantes 

como mediador do processo de ensino e de aprendizagem. 

20. PLANOS DE AÇÃO 

20. 1. Plano de ação da gestão escolar 

PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR 
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GESTÃO 

ESCOLAR 

OBJETIVOS AÇÕES  METAS INDICADOR

ES 

RESPONS

ÁVEIS 

PRAZO 

1. Gestão 

pedagógica 

Melhoria da 

qualidade da 

educação na 

U.E 

*Melhorar o 

PPP com a 

implantação 

de projetos 

multidisciplin

ares; 

*Diminuir a 

evasão 

escolar e 

controlar a 

frequência 

dos 

estudantes 

*Implementar 

projetos que 

contemplem 

as demandas 

específicas 

dos ANEE’s;  

*Dirimir 

questões 

disciplinares 

trabalhando 

as 

competências 

emocionais 

nos Anos 

Iniciais e 

Finais; 

*Intensificar 

a atuação da 

Equipe de 

Apoio junto 

ao 

Pedagógico; 

*Garantir a 

continuidade 

do desenvolvi 

mento dos 

estudantes 

nos aspectos:  

social, 

afetivo, 

emocional, 

acadêmico; 

*Garantir a 

continuidade 

das 

estratégias 

abordadas no 

Currículo da 

SEEDF 

referente aos 

Ciclos. 

*atendimento 

qualificado 

para solução 

de conflitos. 

*Cresciment

o consistente 

e 

significativo 

do Índice do   

Desenvolvi 

mento da  

Educação 

Básica 

(IDEB) 

*Equipe 

gestora  

(direção,vi

ce-direção 

e  

secretaria) 

e   

Equipe   

Pedagógic

a   

(coordenaç

ão e corpo 

docente) 

Durante o 

ano letivo 

de 2022. 

2. Gestão de 

resultados 

educacionais  

*Melhoria da 

qualidade da 

educação na 

U.E. e 

transparência na 

divulgação de 

resultados 

obtidos. 

*Realizar 

reuniões de 

avaliação 

institucional 

ordinárias e 

extraordinária

s, em nível 

geral e 

setorizado; 

*introduzir 

bimestralment

e, o uso de 

gráficos e 

tabelas para o 

acompanham

ento do 

desempenho 

* Divulgar a 

cada 

bimestre, os 

resultados das 

avaliações 

dos 

estudantes, 

obtidos frente 

às ações e 

projetos 

desenvolvido

s. 

* Obter uma 

participação 

e atuação 

efetiva da 

comunidade 

escolar nas 

atividades e 

decisão 

relacionadas 

a U. E. 

* Equipe 

Gestora, 

Equipe 

Pedagógic

a e 

Conselho 

Escolar. 

* Durante o 

ano letivo 

de 2022. 
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escolar dos 

estudantes. 

3. Gestão 

participativa 

* Estimular a 

participação das 

famílias/comuni

dade e no 

cotidiano 

escolar. 

* Estimular, a 

atuação do 

Conselho 

Escolar no 

âmbito das 

ações 

pedagógicas. 

* Discutir, 

durante a 

Semana 

Pedagógica, a 

possibilidade 

de criar o 

projeto. 

*Intervalo 

Dirigido para 

o turno 

vespertino, 

com o 

objetivo de 

minimizar o 

ruído 

excessivo e 

promover a 

qualidade de 

vida acústica 

no ambiente 

escolar. 

* Dar suporte 

à Equipe 

Gestora para 

desenvolver 

as atividades 

de 

acompanham

ento dos dois 

turnos de 

trabalho, no 

fazer 

pedagógico, e 

nas 

coordenações 

e 

planejamento

s coletivos; 

*Inserir no 

contexto 

avaliativo dos 

Conselhos de 

Classe a 

participação 

efetiva do 

conselho 

escolar. 

* Obter uma 

participação 

efetiva da 

comunidade 

escolar nas 

atividades e 

decisões da 

U. E.  

*Equipes 

Gestora e 

pedagógic

a e 

Conselho 

Escolar. 

* Durante o 

ano letivo 

de 2022. 

 

20.2. Plano de Ação da Orientação Educacional 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional:   

Danielle Silva de Morais                        

Matrícula: 243055x            

Marcia Silva Damaceno Monteiro          

Matrícula: 2438739            

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) 

- Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando 

suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos 

Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 
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Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve 

partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico 

- PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser 

autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e 

escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano 

letivo: 

METAS: 

- AUTOESTIMA: Desenvolver habilidades de auto apreciação dos profissionais da unidade escolar sobre o seu 

potencial. 
- CIDADANIA:  Conscientizar sobre a importância da escola como agente transformador da sociedade. Promover 

aprendizagem de valores, habilidades e competências como solidariedade, justiça, respeito, participação e leitura 

de mundo. 
- CULTURA DE PAZ: Estimular a cooperação, respeito à vida e as diversidades. Oportunizar que estudantes, 

pais e professores reflitam sobre a comunicação não violenta e como isso pode transformar suas relações 

interpessoais. 
- DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS: Estimular o conhecimento dos próprios 

sentimentos, desenvolver o autoconhecimento, se relacionar de maneira empática e resiliente consigo e com o outro. 
- ENSINO/APRENDIZAGEM: Promover múltiplas relações de aprendizagens entre educadores e educandos, bem 

como toda a comunidade escolar e rede interna da escola.   
- INCLUSÃO DE DIVERSIDADES: Identificar e apresentar a comunidade escolar e rede interna da 

escola as variadas diversidades no ambiente escolar.  
- INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA: alcançar maior participação das famílias na vida escolar dos estudantes. 

Promover a parceria entre Família e Escola. 
- MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: Criar espaços de diálogos e rodas de conversas sobre questões problematizadoras 

geradoras de conflitos. 
- PROJETO DE VIDA: Promover momentos de estudos para que os estudantes se conheçam melhor, descubram 

seus interesses e estabeleçam estratégias e metas para alcançar os seus próprios objetivos.   
-SEXUALIDADE: Palestra com convidados a respeito da sexualidade, com vistas a  refletirem sobre o seu corpo e 

transformações, consentimento e proteção e prevenção. 
-TRANSIÇÃO: Estimular a adaptação, acolhimento, no momento de mudança entre etapas de modalidade da 

escolarização para que não haja rupturas ou quebras bruscas que interfiram nos processos pedagógicos ou 

socioemocionais.  

  

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

  
  

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 
  

  

EIXO DE 

AÇÃO 

  

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 
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Ed. 

Cidadani

a 

DH 

   Ed. Diversid.  Ed. Sustent. 

   

AUTOESTIMA  X                      

                     

  

  
 - Acolhimento, escuta 

ativa 

e    reconhecimento da 

Importância de todos os 

segmentos escolares.   

 

  Estudantes, 

Família e                  

Professores 

 Ano Letivo 

CIDADANIA X     
- Trabalhar a temática: O 

que a escola significa 

para você? Quem eu 

encontro na 

escola?  Rodas de 

conversas nas turmas 

(anos iniciais e finais), 

promovendo reflexão 

sobre a escola como 

meio de 

 ser cidadão e sobre a 

diversidade (inclusão)   

construir uma sociedade 

mais justa. 

  Estudantes  1º e 2º 

Bimestre 

   CULTURA DE 

PAZ 

X   X 
- Promover o respeito à 

vida e  

à diversidade por meio de 

mural, bilhetes.   

Estudantes 

 e 

 Professor 

3º Bimestre 

 

DESENVOLVIME

NTO DE 

COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCION

AIS 

    X 
- Desenvolver o 

autoconhecimento, se 

relacionar de maneira 

empática em roda de 

conversas em pequenos 

grupos ou individuais. 

Estudantes, 

Família e 

Professor 

 2º e 3º 

Bimestres 

       ENSINO/ 

APRENDIZAGEM 

  X   
- Escuta Sensível ao 

Professor (demandas) 

- Escuta ativa a família 

-Criar espaços de rodas 

de conversas para que 

os participantes 

apresentem uma 

característica cultural, 

pessoal, religiosa, e 

Estudantes, 

Família e 

Professor 

  Ano Letivo 
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técnica que possam 

agregar no campo 

cultural da escola, 

tornando-se um espaço 

de respeito às 

diversidades. 

INTEGRAÇÃO 

FAMÍLIA/ESCOL

A 

X X 

 
-Oportunizar 

momentos de trocas de 

experiências entre 

família-escola. –

Momentos de escuta 

ativa, conversas 

individuais e reunião 

de pais. 

-Busca pela presença 

de estudantes com 

infrequência e 

encaminhamentos a 

rede externa e interna 

de apoio, quando 

necessário  

Família e 

Estudantes 

  Ano Letivo 

MEDIAÇÃO DE 

CONFLITOS 

X X   
- Criação de espaços de 

diálogos e rodas de 

conversas sobre 

questões 

problematizadoras 

geradoras de conflitos.  

Estudante, 

Família e 

Professor 

  Ano Letivo 

   PROJETO DE 

VIDA 

    X 
- Promover a 

Autonomia dos estudos 

(rotina, cronograma de 

estudos) - Roda de 

conversas em todas as 

turmas.  

Estudante, 

Família e 

Professor 

  Ano Letivo 

SEXUALIDADE  
   

-Roda de conversa com 

convidados a respeito da 

sexualidade para os 

adolescentes, - Com 

vistas a refletirem sobre o 

que é a sexualidade, 

transformações de seu 

corpo. 

 
  2º Semestre 
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TRANSIÇÃO X   X - Promover o 

acolhimento, cuidado no 

momento de mudanças 

entre etapas de 

modalidade de 

escolarização evitando a 

evasão escolar, por meio 

de roda de conversas, 

visitas a futura 

escola.  Em conjunto com 

a Comunidade Escolar. 

Direção, Supervisão, 

EEAA, Professores e 

Servidores. 

Estudante, 

Família e 

Professor 

  1º Semestre 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

A avaliação será por meio da participação em reunião de pais, dos atendimentos individuais, 
participação em reuniões coletivas pedagógicas com os professores, gestores e Equipe de 
Apoio.  Assim, será realizada a mensuração da participação de toda a comunidade escolar 
avaliando-se as metas estipuladas foram alcançadas.  

 

2.3. Plano de ação do Serviço Especializado de Apoio à aprendizagem – SEAA 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem é formado por uma equipe 

multidisciplinar, composta por Pedagogo e Psicólogo Escolar, que trabalha em parceria com 

a Orientação Educacional, Atendimento Educacional Especializado e demais profissionais da 

escola, com vistas a promover a melhoria da qualidade no processo de ensino e aprendizagem, 

em ações institucionais, preventivas e interventivas. Os documentos norteadores para atuação 

do SEAA continuam sendo a Orientação Pedagógica do SEAA (2010), Regimento Escolar 

da Rede Pública de Ensino (2015) e PORTARIA Nº 55, DE 24 DE JANEIRO DE 2022. 

 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

UNIDADE ESCOLAR: CEF TELEBRASÍLIA        TELEFONE:39017954 

DIRETOR(A): GLAYCE FABIANE SIEBRA OLIVEIRA – MAT. 318345 

VICE DIRETOR(A): JOSIANNE REGO CAVALCANTE – MAT. 367605 

PSICÓLOGO(A) EEAA: MAT. SEEDF: 202455-1 MARCO NERIS 
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PEDAGOGO(A) EEAA:  

CLARY MARINHO GODINHO MAT.- SEEDF:175353-3  

RAYANE SOARES DOS SANTOS – MAT. SEEDF229051-0 

PROFESSOR SAA:  

LOURDES CHRYSTINA DOS SANTOS MACEDO – MAT. SEEDF:  354074 

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   

() EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO;   

(x) ANOS INICIAIS - II CICLO;   

(x) ANOS FINAIS - III CICLO;   

() ENSINO MÉDIO   

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA   

() EJA ;   

() ENSINO ESPECIAL 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR   

(x) MATUTINO - QUANTITATIVO: 496 ALUNOS/EF I 

(x) VESPERTINO - QUANTITATIVO: 657 ALUNOS/EF II  

() NOTURNO* QUANTITATIVO:______ 

SERVIÇOS DE APOIO:  

(x) SALA DE RECURSOS   

(x) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL   

(x) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM   

() OUTRO: __________________________ 
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Eixo: Observação do Contexto Escolar 

Ações/Demandas: 

 Realizar Mapeamento Instituição e elaborar Plano de Ação; 

 Solicitação de Apoio pelos professores quanto ao processo de ensino/aprendizagem 

via formulário. 

 

Objetivos 

 

 Escutar as vozes da escola, percebendo as suas demandas; 

 Organizar ações formativas, com os atores da escola conforme demanda; 

 Compreender o fenômeno apresentado na Solicitação de Apoio e intervir conforme a 

necessidade. 

 

Procedimentos 

 

 Acompanhar a movimentação dos professores, os seus anseios e dificuldades, durante 

as coletivas e reuniões pedagógicas; 

 Combinar com a professora a intervenção; interagir com estudantes; registrar as 

observações; realizar análise do histórico escolar; 

 Organizar ações formativas, com os atores da escola conforme demanda. 

 

Avaliação 

 

 

 Escutar as vozes da escola, percebendo as suas demandas. 

 Será processual, em escuta à comunidade escolar no que se refere aos processos de 

aprendizagens dos alunos e o aperfeiçoamento do docente. 

 Em observação as ações realizadas pelo grupo escolar, no que tange aos direitos e 

deveres de todos os envolvidos com o processo de inclusão dos ANEEs. 

 Manifestação de interesse pelos participantes e solicitação de acesso aos materiais 

compartilhados. 

 As avaliações serão feitas ao final das intervenções, através de enquetes, questionários 

ou conversas e manifestações espontâneas do grupo. 

 

Eixo: Formação Continuada do Professor 

 

Ações/Demandas: 

 

 Processo de aprendizagem dos alunos. 

 Inclusão de ANEEs 

 Função do SEAA / SAA - TFEs - Transtornos Funcionais Específicos 
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 Temáticas solicitadas pela direção e professores em articulação com os OEs, 

professores da Sala de Recursos e coordenadores. 

 

Objetivos 

 

 Compreender os fenômenos decorrentes do período acadêmico em aulas remotas e 

após a pandemia, com vistas a desenvolver estratégias de intervenção junto aos atores 

da escola; 

 Esclarecer os professores a respeito das leis que amparam a inclusão dos ANEEs, em 

escolas regulares. 

 Apresentar as atribuições do SEAA - Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem, e as ações do SAA - Serviço de Apoio à Aprendizagem, bem como 

esclarecer sobre os atendimentos realizados junto aos alunos com Transtornos 

Funcionais Específicos. 

 Atender às demandas que venham a surgir no decorrer do ano letivo. 

 

Procedimentos 

 

 Conversa sobre a Aprendizagem enquanto fenômeno em foco, com a reflexão sobre 

a imprevisibilidades, competências e complexidade, bem como reflexões sobre os 

direitos à educação de qualidade e inclusão dos ANEEs. 

 Apresentar as atribuições do SEAA e SAA, bem como esclarecer sobre as ações 

realizadas no ano de 2021 e as pretendidas para o ano de 2022. 

 Rodas de conversas em coordenações pedagógicas, coletivas e individualmente sempre 

que necessário; Convidar profissionais especialistas de acordo com as demandas. 

 

Eixo: Ações voltadas à relação família-escola 

 

Ações/Demandas 

 

 Escuta sensível das demandas das famílias dos alunos encaminhados para o SEAA; 

 Orientar as famílias sobre as ações em casa que poderão contribuir com a 

aprendizagem na escola; 

 Acolhimento as famílias dos ANEEs. 

 

Objetivos 

 

 Compreender o fenômeno constante nos encaminhamentos ao SEAA, considerando o 

contexto sócio-familiar; 

 Aproximar as famílias dos eventos escolares, com vistas a sua maior participação e 

compreensão da importância do afeto familiar nos processos de aprendizagem; 

 Esclarecer sobre algumas atividades que fazem parte da rotina em casa, que possam 

vir a contribuir com o que é aprendido na escola. 

Procedimentos 
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 Reuniões individuais com os responsáveis; 

 Rodas de conversas com grupo de alunos e pais de cada ano do EF I e II, sugerindo 

variadas temáticas para reflexões diversas. 

 Roda de conversa com os responsáveis pelos alunos. 

Eixo: Estudo de Caso 

Ações/Demandas 

 Participar da Estratégia de Matrícula; 

 Estudo de Caso Omisso, de alunos não contemplados pelo documento de Estratégia de 

Matrícula vigente. 

Objetivos 

 Solicitar os atendimentos adequados para os alunos diagnosticados, com vistas a 

proporcionar melhores condições para o sucesso acadêmico desses alunos. 

 Solicitar os atendimentos adequados para os alunos que não se enquadram nas 

orientações constantes no documento de Estratégia de Matrícula, porém necessitam de 

atenção às suas dificuldades, com vistas a proporcionar melhores condições para o 

sucesso acadêmico desses alunos. 

Procedimentos 

 Reuniões presenciais com representante de direção, representante de secretaria, 

professor regente, profissionais da OE, SEAA/SAA, SR e professor regente de cada 

aluno a ser analisado, juntamente com o responsável por ele. 

 Reuniões presenciais com representante de direção, representante de secretaria, 

professor regente, profissionais da OE, SEAA/SAA, SR e professor regente de cada 

aluno a ser analisado, quando necessário, um representante da CRE, juntamente com o 

responsável por ele. 

   Avaliação 

 As avaliações sobre os procedimentos de Estudos de Caso com vistas à Estratégia de 

Matrícula serão realizadas ao final de cada estudo realizado, em conversas entre os 

envolvidos pelo processo acadêmica do aluno em questão. 

 As avaliações dos Estudos de Casos Omissos serão realizadas ao final de cada estudo, 

pelos envolvidos nos processos acadêmicos dos alunos em questão. 

 

Eixo: Intervenções pedagógicas relativas às queixas escolares 

Ações/Demandas 



 

39 

 

 Assessorar o trabalho coletivo dos professores; 

 Identificar as queixas escolares e possibilidades de intervenção que serão sistematizadas nas 

RAIES – Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional redigidos pelos profissionais que 

compõem o SEAA. 

Objetivos 

 Acolher as queixas escolares levantadas pelos professores e demais atores da escola. 

Procedimentos 

 Receber as solicitações de apoio ao processo de ensino-aprendizagem por meio de formulário 

específico; 

 Realizar reuniões técnico-pedagógicas presenciais para levantamento de estratégias 

institucionais preventivas e interventivas; 

 Rodas de conversas em coordenações pedagógicas, coletivas e individualmente sempre que 

necessário; 

 Registrar em formulário específico os apontamentos levantados e estratégias de intervenção. 

 Realizar encaminhamentos para atendimentos com especialistas da área da saúde e 

atendimentos sociais sempre que se fizer necessário. 

 

   Cronograma 

 Durante o ano letivo de 2022. 

Profissionais envolvidos 

 Pedagogas e Psicólogo do SEAA; 

 Gestão Escolar; 

 Docentes e Discentes da Instituição de Ensino. 

 

20.4. Plano de ação coordenação pedagógica 

Monaliza dos Santos Silveira – 228085-x 

Suzany Araujo de Freitas – 0239528-2 

 

 Objetivo geral:  

● Consolidar a coordenação pedagógica como espaço de estudos, debates e formação 

continuada, e garantir aos professores suporte para o trabalho pedagógico. 

 Objetivos específicos: 

● Elaborar plano de ação anual; 

●  Acompanhar o desenvolvimento do projeto pedagógico da escola; 

●  Prestar assistência técnico-pedagógica aos corpos docente e discente; 
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●  Realizar estudos sobre a proposta curricular pautada no Currículo em Movimento da 

SEE/DF; 

●  Debater as Diretrizes de Avaliação da SEE/DF; 

●  Acompanhar e subsidiar os instrumentos de acompanhamento pedagógico dos 

estudantes; 

●  Subsidiar o planejamento e a execução das avaliações diagnósticas, projetos 

interventivos, reagrupamentos e procedimentos avaliativos referentes aos ciclos, etapas e 

recuperação contínua dos estudantes; 

●  Estimular a interdisciplinaridade; 

● Promover atividades de adaptação para os estudantes do 6º ano, sensibilizando os 

docentes para a acolhida; 

 Promover atividades de adaptação nos 5º anos para a transição ao 6º ano. 

●  Acompanhar o desenvolvimento e execução dos planos de ensino, a fim de promover 

um trabalho transdisciplinar; 

●  Propor e discutir estratégias pedagógicas de intervenção para melhorar as 

aprendizagens dos estudantes; 

●  Identificar constantemente as prioridades das turmas e professores para prestar-lhes 

um melhor atendimento; 

●  Valorizar os trabalhos inovadores e bem-sucedidos dos professores e estudantes; 

●  Incentivar a troca de experiências entre os professores; 

●  Orientar e acompanhar o preenchimento dos diários de classe; 

●  Realizar busca ativa dos estudantes que estão infrequentes. 

 

Metas  Ações  Estratégias  Cronograma  

Elaborar 01 (um) plano 

de ação anual. 

Atender 100% das 

demandas 

encaminhadas; 

Promover o acesso a 

100% dos documentos e 

demais diretrizes que 

norteiam o trabalho da 

SEE/DF; 

Reunir-se 

semanalmente com os 

professores nas 

coordenações 

pedagógicas; 

Elaboração de plano 

de ação anual; 

Acompanhamento do 

Projeto Pedagógico; 

Estudo da proposta 

curricular nas 

coordenações por 

área de 

conhecimento (anos 

finais) e por ano 

(anos iniciais). 

Estudo e debate das 

Diretrizes de 

Avaliação da 

SEE/DF; 

Pesquisa de material de 

apoio antes das ações a 

serem realizadas nas 

coordenações; 

Estudo do Currículo em 

Movimento por meio de 

leitura, debates, 

seminários; 

Estudo e debate de 

temas nas coordenações 

coletivas e por área de 

conhecimento, por meio 

de textos, reportagens, 

vídeos e experiências 

dos professores; 

As ações deverão ser 

desenvolvidas de fevereiro 

a dezembro, exceto a 

elaboração do plano de 

ação anual. 
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Reunir-se com as 

equipes da sala de 

recursos e serviço 

especializado de apoio à 

aprendizagem 

bimestralmente; 

Utilizar 100% do 

material didático-

pedagógico. 

Estudo da proposta 

curricular dos 2º e 3º 

ciclos do Ensino 

Fundamental, e seus 

respectivos blocos I e 

II. 

Identificação das 

potencialidades e 

fragilidades dos 

estudantes realizando 

reuniões com os 

professores nas 

coordenações 

específicas e 

coletivas; 

Acompanhamento da 

elaboração e a 

execução dos 

projetos 

interventivos, 

reagrupamentos e da 

recuperação contínua 

das aprendizagens; 

Seleção de material 

para disponibilizar 

aos professores como 

apoio à preparação 

das atividades de 

intervenção e 

avaliação diagnóstica 

para promover as 

aprendizagens; 

Disponibilização de 

materiais aos 

professores como 

apoio à preparação 

das atividades e/ou 

Identificação periódica, 

das necessidades de 

aprendizagem dos 

estudantes, a fim de 

favorecer as 

intervenções 

necessárias antes do 

final de cada bimestre; 

Debate das propostas de 

projetos interventivos, 

reagrupamentos e 

recuperação contínua 

apresentada pelos 

professores e pela 

coordenação com 

acompanhamento e 

apropriação dos 

resultados; 

Debate das propostas de 

atividades/projetos 

interdisciplinares 

apresentadas pelos 

professores e pela 

coordenação, com o 

acompanhamento e 

apropriação dos 

resultados; 

Análise dos resultados 

do acompanhamento 

das aprendizagens dos 

estudantes nas 

coordenações coletivas; 

Organização e 

exposição de estratégias 

e atividades bem 

sucedidas 

desenvolvidas pelos 
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projetos 

interdisciplinares; 

Sensibilizar 

professores dos 5º 

anos para 

trabalharem a 

adaptação dos 

estudantes que irão 

para os 6º anos; 

Sensibilização dos 

professores que 

atendem turmas de 6º 

ano em relação às 

necessidades 

específicas de 

adaptação desses 

estudantes; 

Compartilhamento 

dos resultados das 

avaliações 

(diagnóstica, 

processual e larga 

escala) dos 

estudantes nas 

coordenações 

coletivas; 

Realização de 

encontros 

pedagógicos para 

discutir estratégias 

bem sucedidas para 

as aprendizagens; 

Acompanhar o 

preenchimento dos 

diários eletrônicos 

por meio do ieducar. 

professores e 

estudantes; 

Apresentação e análise 

de dados por turma/ano; 

Participação em 

reuniões pedagógicas e 

administrativas; 

Acompanhamento dos 

planejamentos; 

Assistência à Direção 

em assuntos 

pedagógicos e 

atividades em geral; 

Acompanhamento dos 

diários de classe 

eletrônicos e impressos. 
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20.5. Readaptados – apoio à direção  

Professora: ISABEL CRISTINA NUNES RIBEIRO 

Matrícula: 37384.2 

Restrições:     

 Atender alunos em número maior que 5. 

 Atender e desenvolver atividades em locais com excesso de ruídos. 

Atribuições: 

 Lotada no CETELB no ano de 2022 através de concurso de remanejamento 

externo, oriunda da regional de Planaltina. 

  De acordo com as restrições previstas no processo de readaptação 

iniciado em 2017 e concluído em 2019, a direção da escola determinou que neste ano (2022) 

eu esteja atuando como apoio à direção, assim, desenvolvendo as seguintes atividades: 

*Suporte ao desenvolvimento dos projetos pedagógicos previstos no PPP (Projeto 

Político Pedagógico) da instituição. Os projetos envolvem docentes e discentes e são 

embasados na proposta curricular da SEE/DF.  

*Participar das coordenações/avaliações dos trabalhos desenvolvidos, buscando 

aprimorar e corrigir as possíveis falhas nas atividades para alcançar os objetivos propostos. 

*Auxiliar na elaboração, sugestões de ideias, voltadas ao desenvolvimento de forma 

geral: pensando sempre nos pilares da educação e fortalecendo o processo de socialização. 

*Fazer contatos telefônicos para agendar reuniões que viabilizem os projetos. 

*Executar trabalhos manuais que valorizam datas e estimulam o trabalho realizado 

pela equipe de professores. 

*Participar de reuniões representando a direção, em casos ondes os mesmos estejam 

impossibilitados a participar. 

*Dar suporte de forma geral, a equipe gestora em todas as necessidades que não 

impliquem minhas restrições. 

*Auxiliar em eventos, passeios culturais de acordo com o currículo da SEE/DF 

previstos no PPP. 
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*Elaboração de bilhetes informativos às famílias dos alunos. 

21. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Conforme as Diretrizes da Avaliação Educacional a avaliação institucional ou 

avaliação do trabalho da escola é realizada na escola, pela escola, em função dela e por seus 

próprios atores (LIMA, 2012).  

Nessa avaliação, deve-se contemplar a análise do trabalho escolar nas dimensões da 

gestão: pedagógica; das aprendizagens e dos resultados educacionais; participativa; de 

pessoas; financeira e administrativa.  

Esta proposta pedagógica será avaliada bimestralmente, em reunião dos conselhos de 

classe e reunião de pais, alunos e mestres, em casos específicos e mais urgentes no que trata 

sobre a práxis pedagógica, nos momentos de coordenação coletiva.  

O Conselho Escolar será convocado para a avaliação deste PPP conforme 

complexidade de algum ponto que venha a destoar da realidade contextual do momento 

processual que ora dá vida a esta proposta. 

22. PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS 

Serão desenvolvidos pela escola projetos específicos com intuito de inserir aulas 

práticas aos conteúdos obrigatórios da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 

incentivando assim os discentes a construírem seu próprio saber com a mediação dos 

professores regentes.  

Para Albertani (2014) a escola é um lugar onde é possível favorecer a construção de 

projetos de vida e criar condições de participação, realização e criação.  E não de fracasso ou 

exclusão. Considerando sua responsabilidade na formação integral do sujeito, a escola deve 

propiciar situações instigantes, que respondam às necessidades e motivações dos educandos.  

Como forma de enriquecer o conteúdo proposto pelo currículo em movimento, a 

realização de atividades práticas complementares, na configuração de projeto, é uma proposta 

de trabalho que possibilita ao aluno uma vivência dinâmica do conteúdo de sala de aula. Nessa 

perspectiva, espera-se promover ambientes e situações de aprendizagem que valorizem o 

estudante como ser autônomo, capaz de compreender as transformações sociais e contribuir 

com soluções para os problemas do cotidiano por meio da aproximação com os objetos de 

conhecimentos da ciência. 
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22.1. Projeto interventivo  

APRESENTAÇÃO  

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal iniciou a implantação do  

Ensino Fundamental de 9 anos em 2005, com o Programa de Educação “Escola  

Candanga”, para combater o fracasso escolar. Para tanto, criou o Bloco Inicial de 

Alfabetização (BIA) que foi implantado inicialmente em Ceilândia, e, em 2008 estendendo-

se para as demais regiões administrativas.  

O BIA compreende o atendimento às crianças de 6 anos na etapa I, as de 7 anos na 

etapa II e as de 8 anos na etapa III. Adotando a avaliação emancipatória para as etapas I e II 

com redução da retenção escolar. 

O Projeto interventivo foi criado inicialmente para etapa III com estudantes retidos  

com defasagem idade/série, com ações de recuperação e reforço escolar. Em 2009, o 

projeto estendeu-se para os 4º e 5º anos, ainda com a única concepção de  correção do fluxo 

escolar, mas, aos poucos, vislumbrando a consolidação da avaliação  formativa, identificando 

necessidades individuais.  

De modo geral, o Projeto Interventivo funciona de forma diversificada e muito 

dinâmica, com horário, grupos e espaço, professores e estudantes não fixos.  Podendo 

acontecer nos níveis: intraclasse, interclasse ou extraclasse. Requer, portanto, uma coesão e 

sincronia de toda a escola, para que as aprendizagens de fato  aconteçam.  

OBJETIVO GERAL  

Favorecer aos estudantes dos anos iniciais, com dificuldades de escolarização, a 

formação de agrupamentos nos níveis: intraclasse, interclasse ou  extraclasse para a promoção 

de aprendizagens, durante o decorrer de todo ano letivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desenvolver um plano de ação com atividades lúdico-pedagógicas com uso 

mínimo de folhas xerox e/ou cópias;  

2. Favorecer a interdisciplinaridade e contextualização nas atividades 

selecionadas.  

METODOLOGIA 
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1. Identificar dificuldades e potencialidades de aprendizagem dos estudantes na 

implementação do projeto interventivo;  

2. Selecionar atividades lúdico-pedagógicas, respeitando as fases do 

desenvolvimento e da aprendizagem, estimulando o processo de abstração e generalização;  

3. Registrar no diário escolar o desenvolvimento das estratégias e resultados 

alcançados.  

22.2. Projeto Xadrez na Escola – ANEXO II 

AUTOR: Ezequias Alves Pontes  

TÍTULO: Xadrez: uma ferramenta de aprendizagem.  

RESUMO: A presente proposta de projeto, de natureza qualitativa, tem por objetivo fomentar 

no educando através do jogo de xadrez o interesse pela matemática a partir dos desafios a ele 

submetidos impulsionando-lhe a desenvolver estratégias para resolução, a construção de 

estratégias, o levantamento de hipóteses, a capacidade de argumentar e socializar ideias intra 

e intergrupos e a tomada de decisões. Com essa proposta de projeto buscamos responder a 

seguinte questão: de que maneira o jogo de xadrez pode contribuir para o ensino de ideias, 

conceitos e conteúdos de matemática? Para o embasamento da proposta aqui apresentada 

recorremos a vários autores que estruturam teoricamente essa ação.   

 

22.3. Projeto Arte e leitura  

Responsável pelo projeto: Leondina de Araujo 

 O incentivo à leitura através da arte como-:  

 1) Leitura de imagens: E o ensino da arte no processo pedagógico que amplia o mundo 

expressivo, cognitivo e perceptivo do aluno e a leitura de imagem nesse processo desenvolve 

a habilidade de ver, julgar e interpretar uma imagem dentro do seu contexto histórico social, 

político e cultural: A) fotografia;   

B) ilustração;  

C) charge e um tipo de estilo de ilustração que a finalidade por meio de uma caricatura;  

D) cores, pintura;  

E) volume e texturas--;  

F) desenho animado. Sugestão: www.yotube .com turminha da Monica.  
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2) Leitura de movimento:  

A) música;  

B) dança e teatro.  

 

3) Livros de arte:  

Volpi, Di Cavalcante, Portinari, Tarsila e Anita Malfatti.  

  

4) Produção de texto com:  

A) fotografia da família ilustração do livro lido cores e volume; B) Aproveitamento dos livros 

de canto, novela e dança e poesia;  

C) Compartilhar as ideias.  

  

 Tarefa do aluno:  

   

1. O que   vejo no desenho?   

2. Qual a função do desenho na leitura?  

3. Quais os elementos estão presentes?     

4. Quais as cores que mais aparecem no desenho?  

5. O que as cores causam?  

6. Os desenhos são abstrativos ou figurativos?  

7. Qual o título da leitura? Qual o nome do autor?  

8. O que essa leitura representa?  

9. Quais os objetos, pessoas que aparecem na leitura?            

10. Leitura e desenho transmitem ideia de movimento, onde?  
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11. Que outro título você daria a leitura lida?  

12. Faça um desenho que representa seu dia?  

13. Escreva a história do seu desenho?  

   

  22.4. Projeto #CONCENTRAR  

Responsável pelo projeto: Alessandra Taffner Beiriz Pinheiro 

Matrícula:  36.243-3 

A curiosidade é algo natural das crianças, que são interessadas em tudo que acontece 

ao seu redor e têm muita vontade de aprender. No entanto, muitas encontram dificuldades 

para ficar algum tempo sentadas fazendo deveres da escola. 

Para melhorar essa concentração nas tarefas, é importante que as crianças não só 

estude pelos livros e deveres, mas também por vídeos no YouTube, games educativos, 

aplicativos, filmes, jogos de concentração e outros mais. 

Além de proporcionar momentos de descontração e diversão, os jogos podem ser 

grandes aliados para turbinar o cérebro melhorando a capacidade de foco, concentração, 

memória, raciocínio e consequentemente o aprendizado evolui muito. 

O uso da informática nas aulas de matemática pode tornar as aulas mais atrativas e 

produzir melhores resultados na aprendizagem dos alunos, além de se tornar inovadora e 

envolvente. A informática pode ajudar o aluno a aprender com mais facilidade, pois é um 

método que os interessa bastante. Com a disposição de jogos e atividades de raciocínio lógico 

no laboratório de informática, ou seja, com atividades prazerosas e criativas , permite o 

desenvolvimento de habilidades e raciocínio, organização, atenção e concentração, 

necessárias ao aprendizado de matemática e para  resolução de problemas do dia a dia.     

Assim, a criança enriquece seu aprendizado, ganha mais autonomia nos estudos e se 

mantém concentrada por mais tempo. Tudo isso além de passar a ver o ato de estudar como 

algo mais leve e que pode sim ser divertido. 

Objetivo geral 

Esse projeto tem por objetivo principal, trabalhar a concentração do aluno de uma 

forma mais descontraída e divertida, para que ele possa ver o ato de estudar leve e prazeroso. 

Devido o laboratório de informática ter poucas máquinas funcionando, será priorizado 

as turmas de terceiros anos, por estarem em uma série de transição e para que eles possam 
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resgatar hábitos de concentração e  para melhorar nas aulas e nos estudos e seguir nos anos 

seguintes sem muita dificuldades. 

Objetivo específico 

● Despertar no aluno o prazer de aprender a aprender; 

● Trabalhar a concentração; 

● Reforçar o aprendizado em sala de aula. 

Duração 

O projeto será desenvolvido no decorrer do ano letivo de 2022, para os terceiros anos. 

 

22.5. Leitura da Biblioteca 

Responsável pelo projeto: Eronildo Sousa Cruz. 

Tema: Leitura do livro A incrível viagem do Tio Max à Antártica. 

Áreas de conhecimento envolvidas: Ciências, História, Geografia, Língua Portuguesa, 

Biologia. 

Público alvo: Alunos do 9º Ano “A” do Ensino Fundamental. 

Início: 30/05/2022. 

Horário: 13:15 às 14:05 (todas as segundas-feiras). 

Formação: Graduado em Processamento de Dados, Direito, Educação Física e 

Pedagogia. Pós-graduado em Direito Público, Gestão Pública, Direito Civil e Orientação 

Educacional. Mestre em Direito e Negócios Internacionais. Doutorando em Direito. 

Resumo (Fonte: Infoescola): A Antártica tem 14 milhões de Km2, rodeia o Polo Sul 

e é cercada pelo Oceano Antártico. Devido ao frio intenso com ventos violentos, esta região, 

permanentemente coberta pelo gelo, possui condições desfavoráveis para quase todo meio de 

vida, porém, vivem ali os pinguins, que procuram seu alimento no mar, focas e também um 

grande número de baleias. A foca é um animal de clima frio típico da Antártica, alimenta-se 

do plâncton marinho e é uma das espécies animais que mais corre risco de extinção. O corpo 

de uma foca é hidrodinâmico, semelhante a um torpedo, com os membros posteriores e 

anteriores em forma de nadadeira. Outro detalhe interessante é que esta espécie não possui 

orelhas. Todas essas características fazem destes bichinhos excelentes nadadores, mas, em 
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contrapartida, eles não têm habilidade em terra firme sendo presas fáceis para predadores e 

caçadores. Para se proteger do frio estes seres contam com uma espessa camada de gordura 

subcutânea. 

Objetivos visados: 

1. Pesquisar na Internet sobre o aspecto histórico da Antártica, desde sua descoberta até 

os dias atuais; 

2. Elaborar um repertório visual, com fotos ou com desenhos, de toda a fauna da 

Antártica; 

3. Elaborar um repertório visual, com fotos ou com desenhos, de toda a flora da 

Antártica; 

4. Pesquisar na Internet acerca da geografia e da biologia da Antártica; 

5. Aspectos da Geografia da Antártica. 

Etapas: Leitura do livro A incrível viagem do Tio Max à Antártica. Letramento da 

obra. Uso de dicionários. Produção de textos/Resumos/Resenhas. 

Modo de socialização dos resultados: No decorrer da leitura, os alunos deverão fazer 

uma síntese das informações mais relevantes acerca da Antártica. 

Culminância do projeto: Presença no CETELB de Sérgio Ricardo Segovia Barbosa, 

um dos autores da obra A incrível viagem do Tio Max à Antártica. 

 

22.6. Reagrupamento – Anos Iniciais  

Os Reagrupamentos constituem estratégia pedagógica que permite agrupar os 

estudantes de acordo com suas dificuldades e potencialidades a fim de promover o avanço 

contínuo das aprendizagens. Deve ser uma atividade intencional e planejada, 

sistematicamente. Possibilita a mediação entre pares, pois os estudantes auxiliam uns aos 

outros, na socialização de saberes e experiências. 

Objetivo: 

Recuperar as aprendizagens distribuindo os estudantes por níveis da psicogênese. 
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Objetivos específicos: 

 Distribuir os estudantes, por níveis da psicogênese, em turmas diferentes; 

 Proporcionar atividades que facilitem o processo de ensino/aprendizagem, de 

acordo com o nível da psicogênese em que o discente se encontra;  

 Recuperar as aprendizagens. 

Metodologia  

Horário: 08:00 às 10:00 

Os alunos são distribuídos por níveis, sendo eles: Pré-silábico 1 e 2, silábico/silábico 

alfabético, alfabético e alfabético 1, alfabético 2 e alfabético 3, em turmas diferentes. 

Cada professor escolhe um nível e desenvolve atividades. 
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24. ANEXOS  

24.1. Anexo I 

REGIMENTO INTERNO 

REGIMENTO ESCOLAR CEF TELEBRASÍLIA  

O presente Regimento Interno Escolar regulamenta a organização didático 

administrativa do CEF Telebrasília e funciona como fonte de orientação.  

DIREÇÃO  

A Diretora, a Vice-diretora, os Supervisores Pedagógicos e Administrativos e a chefe 

de Secretaria compõem a estrutura de direção escolar e a estes competem coordenar as 

atividades da escola.  

ANO LETIVO  

O ano letivo de 2021 será de 14 de fevereiro a 22 de dezembro de 2022. 

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA  

De segunda à sexta-feira: Matutino: 8h às 11h30min Vespertino: 14h às 17h  

HORÁRIO DAS AULAS (PRESENCIAIS)  

MATUTINO: Entrada: 07h30min - Saída: 12h30min  

VESPERTINO: Entrada: 13h15min - Saída:18h15min  

OBS: Não haverá entrada de aluno após o 1º horário, exceto com a devida justificativa 

legal.  

BIBLIOTECA  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (empréstimo às segundas e sextas)  

Matutino: Das 08h às 11h30min.  

Vespertino: Das 14h às 17h30.  

OBS: Os livros didáticos entregues aos alunos no início do ano letivo deverão ser 

devolvidos no fim do ano em perfeito estado de conservação e encapados.  
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Cabe lembrar que eles serão reutilizados por outros alunos no ano seguinte.  

ACESSO À ESCOLA  

A entrada do aluno à escola será permitida dentro das seguintes  

condições: O aluno deverá estar uniformizado com a camiseta da escola e calça / 

bermuda azul, cinza ou preta, segundo portaria de n 17, de 29/01/2014. Não será permitido o 

uso de saias, shorts ou qualquer outro tipo de vestimenta não condizente com o ambiente 

acadêmico; o uniforme de educação física deverá ser o mesmo com exceção de calça e 

bermuda jeans que não serão permitidos, devendo o aluno(a) trajar bermuda /calça de malha 

ou tactel, sendo necessário o uso do tênis.  

Não será permitida a entrada e a permanência de alunos com camisetas e calças 

descaracterizadas (alteradas, recortadas, sob outras, etc.);  

O aluno que ingressar no espaço escolar e não se dirigir à sala de aula estará sujeito 

às penalidades previstas no Regimento Escolar. É proibida a circulação dose alunos nos 

corredores em horário de aula, salvo com autorização do professor.  

 

 

REGIME DISCIPLINAR  

Dentro do ambiente escolar o aluno deverá comportar-se de forma adequada para o 

bom andamento das atividades propostas pelos professores e direção. Caso isso não ocorra, 

o Regimento Escolar prevê as seguintes penalidades:  

1. Advertência oral;  

2. Advertência escrita;  

3. Suspensão;  

4. Transferência compulsória do estabelecimento de ensino  

Entretanto, conforme prevê o próprio Regimento Escolar, essas penalidades não 

seguem rigorosamente essas etapas, dependendo da gravidade do ato cometido.  Os pais ou 

responsáveis, dependendo da gravidade, serão imediatamente informados das penalidades 

sofridas pelos alunos que só retornarão à escola com a presença destes. 

DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES  
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1. Deveres  

1.1. Conhecer e cumprir o Regimento Escolar;  

1.2. Comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares; 1.3. Respeitar todas 

as pessoas da comunidade escolar (servidores, professores, direção, colegas etc.)  

1.4. Nas aulas de Educação Física o aluno deverá ficar atento para o uso do uniforme 

adequado (camiseta da escola, tênis e bermuda ou calça apropriada).  

1.5. É dever do aluno permanecer dentro da sala de aula na mudança de 

professores/aulas;  

2. Direitos  

2.1. Receber ensino de qualidade;  

2.2. Participar de todas as atividades desenvolvidas na escola; 2.3. Conhecer os 

critérios adotados pelo professor para sua avaliação; 2.4. Conhecer o resultado do seu 

desempenho escolar;  

2.5. Conhecer o plano de curso de cada componente curricular; 2.6. Ser respeitado na 

sua dignidade como pessoa humana;  

3. Proibições  

3.1. Ausentar-se da sala de aula sem a AUTORIZAÇÃO do professor responsável 

pela turma.  

3.2. É proibido aos alunos(as), o uso de óculos escuros, celular, fone de ouvido, 

walkman e similares dentro da sala de aula (Lei nº 4.131 de 02/05/08, DODF nº 87 de 

09/05/08, que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos capazes de reproduzir arquivos de áudio 

do tipo MP3 e jogos pelos alunos nas instituições educacionais da Rede Pública de Ensino), 

exceto para fins pedagógicos  

3.3. É proibido carregar e recarregar aparelhos eletrônicos nas dependências da escola.  

3.4. Fica a critério do professor o uso de bonés dentro da sala de aula; não será 

permitido o uso de instrumentos musicais (somente se for solicitado pelo professor ou se o 

aluno obtiver autorização da supervisão pedagógica ou do apoio, com antecedência).  

3.5. É vedado ao aluno promover na escola qualquer tipo de campanha, 

confraternização ou atividade sem prévia autorização da Direção  
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3.6. É proibido danificar o patrimônio da escola. O aluno será rigorosamente 

penalizado, inclusive pagando, limpando ou repondo o material danificado. 3.7. É vedado ao 

aluno ocupar-se durante as aulas com atividade incompatível com o processo de ensino-

aprendizagem com a respectiva aula 3.8. É expressamente proibido pichar ou sujar o ambiente 

escolar. Essa prática uma vez identificada será encaminhada a DCA – Delegacia da Criança 

e do Adolescente para as devidas providências).  

3.9. É expressamente proibido o uso de álcool etílico (bebida), fumo (cigarro de 

qualquer espécie) e jogos de azar (tais como cartas, entre outros) e apostas no âmbito da 

escola.  

3.10. É vetado o namoro dentro da escola.  

OBSERVAÇÕES  

1. Considera-se âmbito escolar o perímetro externo de até 100 metros.  

2. A liberação antecipada de alunos só será permitida mediante solicitação dos 

pais e autorização da direção/apoio.  

3. Considerando o disposto nos artigos 3º e 205º da Constituição Federal  que 

determinam, respectivamente, promover o bem de todos, sem  quaisquer tipos de preconceito 

e quaisquer tipos de discriminação e de  garantia da educação como direito de todos e dever 

do Estado e da  Família, garantindo o pleno desenvolvimento pessoal, de caráter  formativo 

e na convivência humana, assim, lembramos aos pais ou  responsáveis pelo menor que são 

obrigados legalmente não somente a  matriculá-los, mas acompanhá-los na vida e 

aproveitamento escolar,  sujeitando-se a processo em caso de omissão, conforme o Estatuto 

da  Criança e do Adolescente (ECA):  

Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis: Inciso V- Obrigação de 

matricular o filho e pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar.  

Ainda de acordo com o ECA: 

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 

Conselho Tutelar os casos de:  

Inciso  

I maus-tratos envolvendo seus alunos;  

II reiteração de faltas injustificadas, esgotados os recursos escolares; III - 

elevados níveis de repetência.  
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Comunicamos que não seremos omissos em nossas responsabilidades, levando ao 

Conselho Tutelar os casos que caracterizam a omissão dos pais ou responsáveis pois, de 

acordo com a legislação, serão penalizados os pais que:  

Art. 249. Descumprirem, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio 

poder ou decorrentes de tutela ou guarda.  

Código Penal  

Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade 

escolar.  

IX ATESTADO MÉDICO  

O prazo para entrega será de até 05 (cinco) dias letivos, a contar da data da expedição 

do documento. O aluno deverá entregar o atestado assinado por todos os professores das aulas 

perdidas, na Secretaria. No caso de perda de atividades avaliativas (provas e trabalhos) os 

atestados médicos deverão ser entregues no Setor Pedagógico para que seja feita a solicitação 

de segunda chamada ou reposição dos trabalhos perdidos. E posteriormente à secretaria.  

X REVISÃO DE RESULTADOS  

O aluno (em caso de necessidade) solicitará a revisão dos resultados da avaliação do 

rendimento escolar em até 05 (cinco) dias letivos após a divulgação dos mesmos.  A 

solicitação deve ocorrer a cada bimestre (caso ocorra) para evitar transtorno no final do ano.  

Esta deve ser feita em formulário próprio, adquirido junto à Secretaria ou Supervisão 

Pedagógica que o encaminhará diretamente ao professor para que faça a devida alteração. 

XI ATENDIMENTO AOS PAIS PELOS PROFESSORES  

Caso os pais necessitem conversar com o professor para tratar de assuntos referentes 

ao seu filho, pedimos que agende previamente um horário no turno contrário à aula nas terças 

e quintas-feiras.  

XII ATENDIMENTO AOS PAIS PELA DIREÇÃO  

Os pais ou responsáveis poderão procurar a Direção e/ou Supervisão Pedagógica, 

dependendo do assunto a ser tratado, nos seguintes horários:  

Matutino: 8h às 11h Vespertino: 14h às 17h  

XIII DISPOSIÇÕES GERAIS  
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Outras regras foram adotadas para o bom funcionamento da escola e o não 

cumprimento das mesmas poderá resultar na aplicação das penalidades previstas no 

Regimento Escolar:  

1. Para as aulas de Educação Física, o aluno deverá ficar atento para as seguintes 

normas:  

• Caso não possa praticar atividades físicas devido a restrições de saúde: 

apresentar atestado médico ao professor e, quando for este o caso, ser dispensado da prática, 

mas tendo que assistir à aula, de acordo com a solicitação do professor;  

• A utilização das quadras de esportes deverá ser sempre acompanhada por um 

professor ou mediante a liberação da Direção desde que não esteja ocupada pelos professores 

de Educação Física. 
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ANEXO II – PROJETO DE XADREZ 

INTRODUÇÃO:  

Tema: Xadrez: uma ferramenta de aprendizagem.  

Questão Central do Projeto:   

Em atividades escolares desenvolvidas em sala de aula na disciplina de Matemática, 

notou-se uma fragmentação do que era ensinado em sala de aula e sua utilização prática no 

dia a dia, além da falta de interesse dos estudantes pela disciplina e a dificuldade para resolver 

situações- problema.   

 Partindo do tema, uma questão geral se fez presente:  de que maneira o jogo de xadrez 

pode contribuir para o ensino de ideias, conceitos e conteúdos de matemática para alunos do 

6º ano do ensino fundamental? Essa proposta de projeto será direcionada por esse, e 

possivelmente por outros, questionamentos que possam surgir ao longo de sua realização.  

JUSTIFICATIVA:   

Penso que todo recuso didático que venha corroborar ao sucesso na aprendizagem do 

aluno é válido e deve ser utilizado. Eu como professor me deparei muitas vezes com alunos 

desmotivados nas aulas de matemática sem esforço nenhum em aprender o conteúdo 

ministrado. Por mais que haja engajamento do professor em melhorar sua didática, buscar 

maneiras diferentes para abordar certo conteúdo, ainda faltará um algo mais para atingir certo 

aluno. Essa estratégia de introduzir o Xadrez na aprendizagem da matemática traz a 

ludicidade ao ensino-aprendizagem, e por consequência a atenção do aluno para aquele 

momento.  

A escola por sua vez cumpre o seu papel social de promover um ensino não tradicional 

buscando no individuo suas potencialidades internas tornando-o protagonista de suas próprias 

aprendizagens. Nesse processo dual há uma partilha de intenções onde os autores se 

completam na busca do aprender a ser, aprender a aprender, aprender a conviver em 

comunidade.  

A comunidade escolar já atuante nesse processo multiplicará seus interesses na busca 

de ampliar esses bons resultados á outras disciplinas também importantes que compõem a 

grade curricular, tendo a certeza de que haverá de forma satisfatória a observância ao 

Currículo da educação básica em vigor cuja base comum  é direito do educando se apropriar.  
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OBJETIVOS:   

Geral  

• Apresentar e explorar o Jogo de Xadrez como uma ferramenta estratégica de ensino 

e aprendizagem utilizando o aspecto da ludicidade para despertar no estudante o gosto 

pelo aprender  melhorando assim seu  desempenho escolar.    

 Específicos  

  Explorar as potencialidades da utilização do jogo de xadrez, como um recurso, no 

processo de ensino e aprendizagem de matemática em turmas do 6º ano do ensino 

fundamental;   

  Interpretar posição a partir das disposições numéricas posicionadas/explicitadas nos 

eixos (vertical e horizontal), ou seja: (x y),    

  Conhecer os movimentos das peças assim como o Ângulo efetuado por cada uma 

delas em seus movimentos no tabuleiro, classificando em graus os ângulos 

identificados;    

  Trabalhar a noção de estratégia.  

 REFERENCIAL TEÓRICO:  

Para que o jogo não tenha um caráter meramente aleatório, é necessário um 

planejamento cuidadoso por parte do professor. Ou seja, é preciso que os alunos saibam o 

motivo de estarem jogando, as habilidades que serão trabalhadas e as formas de avaliação. 

Essas estratégias favorece um ambiente lúdico em sala de aula sem que abra mão da 

aprendizagem matemática.  

Certamente o tempo gasto com as atividades de jogo em sala de aula é maior, 

consequentemente outros conteúdos podem não ser trabalhados ou serem pouco explorados. 

Por isso, defendemos que o jogo deve ser planejado pelo professor em conjunto com a equipe 

pedagógica. Esse processo de escolha dos conteúdos e a forma de ensiná-los fazem parte da 

discussão de todas as orientações curriculares.  

Sobre esse processo, Rodrigues Neto (2008,p.13) afirma que: os jogos podem ser um 

excelente recurso para o professor utilizar em sala de aula, desde que tenha claro os objetivos 

a serem alcançados, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de conhecimentos 

matemáticos (Ideias, Conceitos e Conteúdos), quanto para o seu desenvolvimento de aspecto 
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ligados a formação geral dos alunos. Além disso, defendemos sua inserção no contexto 

escolar numa perspectiva de resolução de problemas. Desse modo, conforme aponta Grando 

(2008,p.29) ¨Garantindo ao processo educativo os aspectos que envolvem a exploração, 

explicitação, aplicação e transposição para novas situaçõesproblemas do conceito 

vivenciado.¨  

De que maneira o jogo de Xadrez pode contribuir para o ensino de ideias, conceitos e 

conteúdos de matemática?  

Trabalhando-se: Lateralidade, linguagem matemática, posição relativa entre retas, 

composição de figuras na malha quadriculada (Tabuleiro), Cálculo mental, raciocínio lógico, 

plano cartesiano, utilização de mapas e análise de possibilidades.  

Trabalhando-se também: Importantes habilidades necessárias para a resolução de 

problemas de matemática, tais como: observar, argumentar, criar hipóteses, testar soluções e 

concluir. No contexto da educação matemática, um jogo é caracterizado como jogo 

pedagógico quando é utilizado de maneira intencional pelo professor para a aprendizagem ou 

desenvolvimento de conhecimento matemáticos (Moura,2011).  

  

Metodologia  

  

1 - Elaboração, aplicação e análise das atividades 

Para alcançarmos nossos objetivos, durante as aulas regulares de matemática, 

propusemos situações que possibilitaram a aprendizagem de matemática utilizando o jogo 

de xadrez como um recurso, ou seja, relacionamos as conexões existentes entre o xadrez e a 

matemática para construir um ambiente propicio à aprendizagem de ideias, conceitos e 

conteúdos da disciplina. Além disso, trabalhamos sob a ótica da resolução de problemas, 

criando situações desafiadoras para estimular capacidades como compreensão do problema, 

criação de estratégias de resolução, execução das estratégias planejadas e verificação da 

resolução ou resposta.  

Utilizamos a observação participante e a análise de atividades escritas dos 

alunos para obtermos elementos para a produção de um relato de experiência que 

descreva e analise as situações de ensino e aprendizagem.  

André (2002, p. 28) nos diz que, em estudo do tipo etnográfico, "a observação 

é chamada de participante porque parte do princípio de que o pesquisador tem sempre 

um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado". A 
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observação participante ocorreu durante todo o processo em sala de aula, 

principalmente durante as partidas entre os alunos e realização das atividades escritas.  

Para trabalhar com jogos no contexto da aula de matemática, tivemos como 

referencial os elementos presentes nos "momentos de jogo" discutidos por Grando 

(2008). Segundo a autora, "estes momentos representam a dinâmica a ser estabelecida 

na sala de aula cada vez que o professor, intencionalmente, desejar desenvolver uma 

atividade com jogos" (GRANDO, 2008, p. 45).  

Tendo como referência estudos realizados em mais de 15 anos na área de jogos 

na educação matemática, Grando (2008) propõe alguns passos, chamados de momentos 

do jogo, que têm como objetivo potencializar o recurso dos jogos nas aulas:  

  

• 1º momento: Familiarização dos alunos com o material do jogo. Um 

primeiro contato com os materiais do jogo: peças, tabuleiros e outros objetos.  

• 2º momento: Reconhecimento das regras. Aqui, o professor trabalha as 

regras do jogo. Elas podem ser explicadas por alguém que já saiba jogar, 

aprendidas através da leitura do manual ou por meio de descobertas, via 

simulação de uma partida entre jogadores que já jogaram antes.  

• 3º momento: O "jogo pelo jogo". Tempo destinado para que os alunos 

joguem espontaneamente. O objetivo é que os alunos, ao jogarem, se 

apropriem de todas as regras.  

• 4º momento: Intervenção pedagógica verbal. Nessa etapa, o professor faz 

intervenções verbais enquanto os alunos jogam. "Esse momento caracteriza- 

se pelos questionamentos e observações realizadas pelo professor a fim de 

provocar os alunos para a realização das análises de suas jogadas", como 

previsão, jogadas equivocadas, etc. Durante esse processo, o professor 

consegue avaliar o estágio de cada jogador, estimulando-o a pensar em novas 

estratégias. (GRANDO, 2008, p. 55).  

• 5º momento: Registro do jogo. Depende da natureza do jogo trabalhado e 

dos objetivos que se quer atingir com o registro. É o momento no qual o aluno 

registra como pensou determinada jogada ou estratégia. Sistematizar o 

raciocínio utilizado através do registro contribui para compreender suas 

próprias formas de raciocínio e, consequentemente, para jogar melhor.  

• 6º momento: Intervenção escrita. Trata-se de problematizar situações de 

jogo. O professor, ou até mesmo outros alunos, elabora situações-problema 

que abordam diversos aspectos do jogo que podem não ter ocorrido durante 

as partidas. Nesse momento, o professor pode explorar todas as 

potencialidades do jogo para o ensino de matemática.  
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• 7º momento: Jogar com "competência". Nessa etapa, os alunos voltam a 

jogar, porém, agora, após as intervenções verbais, o registro e a atividade 

escrita, eles são capazes de jogar melhor, ou seja, capazes de desenvolverem 

estratégias e raciocínios mais apurados. Esse é um momento bastante 

importante, pois é aqui que os alunos mostram o quanto se aprimoraram com 

as ações anteriores. Além disso, retorna ao caráter lúdico do jogo.  

  

Desse modo, os momentos do jogo citados colaboram para a participação ativa 

do professor e, consequentemente, para a análise das experiências vivenciadas. Durante 

o processo de intervenção pedagógica o professor deve estar atento em perguntar aos 

alunos sobre as estratégias utilizadas e a qualidade das jogadas, propor caminhos mais 

fáceis ou desafios maiores, incentivar a observação das regularidades do jogo e 

explicitá-las verbalmente e, principalmente, sistematizar os conhecimentos 

matemáticos trabalhados durante o jogo. (GRANDO, 2008)  

Os instrumentos escritos foram realizados através de atividades sequenciadas, 

também conhecidas como sequências de atividades, e através da resolução de 

problemas. Conforme São Paulo (2010, p. 81), as atividades sequenciadas:  

são situações didáticas articuladas, em que se estabelece uma sequência de 

realização baseada no nível de dificuldades; ou seja, o professor estabelece 

uma progressão de desafios a serem enfrentados pelos alunos, com a 

finalidade de que eles possam construir um determinado conhecimento.  

Durante um mês (meados de agosto até a metade de setembro) de 2015, as 

atividades propostas foram se alternando à medida que o aprendizado do jogo e da 

matemática eram percebidos. Assim, por exemplo, em uma parte da aula os alunos 

aprendiam novos conceitos de xadrez e na outra parte realizavam uma sequência 

didática escrita. Em outro dia, em um primeiro momento eles jogavam e, em seguida, 

havia a intervenção do professor para problematizar alguma situação, finalizando com 

a resolução de situações-problema do jogo.  

Para os alunos que já sabiam jogar xadrez eram elaboradas questões e 

intervenções mais avançadas, ou então, solicitávamos que ajudassem os alunos com 

dificuldades. Para os alunos que ainda não eram alfabetizados, o professor fornecia 

mais atenção para permitir que eles também se desenvolvessem.  

Para investigar a dinâmica vivenciada em sala de aula, elaboramos um relato de 

experiência onde apresentamos e descrevemos as resoluções das atividades escritas 

realizadas pelos alunos, objetivando encontrar elementos que permitam verificar as 

possibilidades de ensino e aprendizagem de ideias, conceitos e conteúdos de 

matemática.  
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2 O XADREZ NAS AULAS DE MATEMÁTICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

Nesse capítulo, serão descritas e analisadas as experiências que utilizam o jogo 

de xadrez como um recurso no processo de ensino-aprendizagem de ideias, conceitos e 

conteúdos de matemática.  

As atividades foram realizadas com duas turmas de 6º ano do ensino 

fundamental em aulas regulares de matemática. Em cada seção, procuramos destacar 

os objetivos das atividades, a organização da sala, a forma de trabalho, os recursos 

utilizados, o processo de interação com os alunos e as ligações entre o jogo e a 

matemática. Em suma, explorar como a utilização do jogo de xadrez contribuiu para a 

aprendizagem dos alunos. No quadro 3, temos um resumo das atividades trabalhadas:  

  

Atividade  Resumo  

Aprendendo o movimento 

das peças  

Os alunos tinham que descobrir o movimento de cada 

peça por meio da observação de uma partida 

projetada na lousa.  

Jogo corrida dos peões  

Jogo pré-enxadrístico para aprender o movimento do 

peão. Trabalhamos com resolução de situações-

problema.  

Projeção dos 

movimentos das 

peças no tabuleiro  

Exploramos os conteúdos de geometria através da 

projeção dos movimentos das peças.  

Jogo xadrez por pontos  

Jogo pré-enxadrístico para desenvolver noções de 

troca de peças. Trabalhamos com resolução de 

situações-problema.  

Localização de peças no 

tabuleiro  

Exploramos as semelhanças entre a localização de 

peças no tabuleiro e de pontos no plano cartesiano.  

Trajetórias das peças no 

tabuleiro  

Resolvemos situações-problema envolvendo a 

movimentação de peças no tabuleiro e de caminhos 

no metrô da cidade de São Paulo.  

  

Quadro 3 – Resumo das atividades trabalhadas em sala de aula (Elaborado pelo 

autor).  
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2.1 Aprendendo o movimento das peças  

No contexto da sala de aula, Grando (2004, p. 51) aponta que o aprendizado das 

regras de um jogo pode ser realizado:  

mediante a realização de várias simulações de partidas, onde o professor 

pode jogar algumas partidas com um dos alunos, que aprendeu previamente 

o jogo, e os alunos restantes tentam perceber as regularidades nas jogadas 

e identificam as regras do jogo. 

Como estamos interessados em explorar as relações do jogo de xadrez com o 

aprendizado de matemática, optamos por utilizar uma ideia sugerida por Rodrigues 

Neto (2008, p. 46):  

vamos partir da condição que os alunos não conhecem o jogo de xadrez, e 

esse é mostrado por uma partida com a intenção de desafiá-los a descobrir 

suas regras. Como é o movimento do cavalo? E o do bispo? [...] Serão 

algumas perguntas que poderão ser respondidas apenas pela observação, e 

será a regularidade dos movimentos do jogo que ensinará esses alunos a 

descobrirem as regras que causam os movimentos sobre o tabuleiro.  

Após explicar o objetivo do jogo de xadrez - dar xeque-mate ao rei adversário 

trabalhamos a movimentação das peças através da simulação de uma partida projetada no 

quadro branco utilizando o software ChessBase Light 20091. Por meio da observação da 

regularidade dos movimentos os alunos tinham que descobrir o movimento de cada peça, ou 

seja, eles teriam que concluir que cada peça tem um movimento específico e explicá-lo com 

desenhos e textos. Dessa maneira, pode-se trabalhar com ideias de investigação geométrica, 

estimulando a construção e análise de hipóteses.  

  

  

                                            

1 Chessbase Light 2009 é um banco de dados com milhares de partidas de xadrez. Além da 
visualização de partidas, ele permite remanejar peças para criar novas posições no tabuleiro de 
xadrez. 
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Figura 1 - Atividades escrita sobre a descoberta da movimentação das 

peças. Elaborado pelo autor.  

Sobre essa atividade, Rodrigues Neto (2008, p. 46) aponta que "esse tipo de 

experiência, de observar regularidades e construir conclusões, é importante para 

aprender as regras matemáticas e perceber que esse tipo de interação está também 

presente em outras áreas". Por exemplo, os alunos podem observar a relação existente 

entre os quadrados da medida dos lados de um triângulo retângulo e conjecturar a 

relação de Pitágoras. Em ciências, ao observar experimentos utilizando a alavanca 

interfixa, podem conjecturar que há relação entre os comprimentos dos braços da 

alavanca e a massa dos objetos comparados.  

Durante a aula, as duplas podiam conversar e elaborar uma explicação para cada 

movimento; foi possível perceber a utilização de expressões como "anda assim", 
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seguido de um gesto com os braços. Nas figuras 2 e 3, temos algumas respostas dos 

alunos para o movimento da dama2.  

 

Figura 2 - Respostas dos alunos sobre o movimento da dama  

  

 

Figura 3 - Desenhos dos alunos sobre o movimento da dama  

Sobre o movimento do cavalo3, os alunos perceberam que ele se locomovia de 

maneira diferente, argumentando que "andava torto" ou "para frente e vira". No ensino 

do xadrez, o cavalo é a peça que necessita maior atenção, pois é a única peça do jogo 

que pode pular outras. Com o andamento da partida e das questões feitas pelo professor, 

aos poucos, os alunos foram melhorando suas respostas, como por exemplo, associando 

o movimento do cavalo à letra L. As figuras 4 e 5 ilustram essas ideias.  

    

Figura 4 - Respostas dos alunos sobre o movimento do cavalo  

                                            

2 "A dama pode mover-se para qualquer casa ao longo da coluna [vertical], fileira [horizontal] ou 
diagonais que ocupa". (CALDEIRA, 2009, p. 24)  

3 O movimento do cavalo lembra um L, sendo duas casas na coluna (fileira) e uma casa para a 

esquerda ou direita (para a frente ou trás).  
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Figura 5 - Desenhos dos alunos sobre o movimento do cavalo  

Após a resolução e entrega da atividade, foi realizada uma discussão coletiva 

com a turma. Eu buscava problematizar as respostas, questionando os nomes de tais 

movimentações. No começo, muitos alunos disseram que dama "andava para qualquer 

lado" e, após as respostas de outros colegas, fomos especificando seu movimento para 

diagonal, vertical e horizontal. No final, após a sistematização da nomenclatura 

adequada, os alunos compreenderam as regras, associando os movimentos aos nomes 

horizontal, vertical, diagonal e em L.  

Essa atividade foi importante pois possibilitou um primeiro contato com o jogo 

de uma forma diferente do que a explicitação das regras. Além disso, proporcionou uma 

experiência de observação e investigação, partindo da linguagem informal (para 

qualquer lado, para frente, etc.) para uma linguagem mais específica (horizontal, 

vertical e diagonal). Desse modo, contribuiu para desenvolver a utilização da linguagem 

matemática na comunicação dos alunos, que é um dos objetivos gerais de matemática 

para o ensino fundamental, conforme orientado por São Paulo (2010, p.  

33):  

O aluno do ensino fundamental deve ser capaz de [...] comunicar-se 

matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar resultados 

com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da 

linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes 

representações matemáticas.  

Em resumo, no início da atividade, os alunos apresentaram dificuldades para 

identificar a movimentação das peças; acreditamos que seja pelo fato de que situações 

de investigação são pouco trabalhadas no ensino de matemática. Em seguida, após os 

questionamentos e a discussão coletiva, eles conseguiram descobrir tais movimentos.  

Por fim, consideramos que a atividade possibilitou ações que contribuem para 

estimular as capacidades de resolução de problemas e de investigação através da 

utilização adequada da linguagem matemática nas discussões. Além disso, permitiu a 

aprendizagem dos movimentos das peças do jogo de xadrez de uma maneira 

estimulante e desafiadora.  
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2.2  O jogo corrida dos peões  

Há diversos modos de se ensinar xadrez para crianças. É possível ensinar- lhes 

todas as regras e iniciar o jogo. Porém, como cada peça possui sua própria forma de se 

movimentar e as regras de xeque e xeque-mate não são simples de imediato, corre-se o 

risco da criança se perder no meio de tantas regras, necessitando de muitas intervenções 

do professor, o que causa certo desânimo na aprendizagem do jogo. A experiência de 

educadores que ensinam xadrez mostra que a utilização de jogos préenxadrísticos4 

facilita e estimula a aprendizagem do jogo (SILVA, 2014).  

O jogo pré-enxadrístico Corrida dos Peões5 consiste em um jogo para os alunos 

se familiarizarem com os movimentos do peão6. A partida é disputada entre dois 

jogadores e somente com os peões. Eles são colocados conforme sua posição oficial no 

tabuleiro (brancas na 2ª e pretas na 7ª fileiras), vencendo o jogo quem conseguir chegar 

primeiro do outro lado do tabuleiro. Caso isso não seja possível - peões bloqueados - é 

decretado empate.  

Após a explicação, os alunos foram organizados em duplas para jogar. Em um 

primeiro momento, eu os ajudei tirando dúvidas sobre os movimentos e as regras. 

Segundo as orientações de Grando (2008), nesse momento, é importante deixá-los jogar 

de maneira espontânea para que se possa garantir a compreensão das regras. Em 

seguida, fiz intervenções no jogo no sentido de problematizar as jogadas anteriores e 

pensar nas próximas. De modo intencional, criei situações- problema com as partidas 

dos alunos, solicitando que explicassem oralmente. Dessa maneira, pude perceber que 

eles haviam aprendido as regras e criado algumas estratégias para vencer o adversário.  

Para explicação de uma situação trabalhada em sala, utilizaremos o sistema 

oficial para anotar partidas de xadrez regulamentado pela FIDE. O sistema algébrico 

consiste em nomear, tendo como referência as peças brancas, as colunas por letras de a 

até h, da esquerda para a direita, e as linhas de 1 a 8. Dessa maneira, cada casa possui 

uma identificação única. Assim, basta indicar a peça a ser movimentada por sua inicial 

maiúscula acrescida da localização da casa que ela irá chegar, com exceção do peão 

que não precisa da letra P no início (REZENDE, 2002). Por exemplo, para o movimento 

                                            

4 Os jogos pré-enxadrísticos são jogos mais simples que auxiliam o ensino de xadrez. Os jogos 

que utilizam partes do xadrez e que servem de facilitadores para sua aprendizagem são 

considerados jogos pré-enxadrísticos. (SILVA, 2008).  

5 Existem outros nomes como guerra ou batalha dos peões.  

6 O peão movimenta-se uma casa para frente ao longo da coluna (ou duas, se ele estiver em 

sua posição inicial). Caso uma peça esteja na casa da diagonal em frente do peão, então ele 

poderá capturá-la.  
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de uma dama em d1 para a casa f3, indicamos por Df3. Um peão que se movimenta da 

casa e2 para e3 é indicado por e3. Quando ocorre a captura de peças, acrescentamos um 

x na anotação. Assim, para o movimento de uma dama em d1 para a casa f3 que contém 

uma peça adversária, indicamos por Dxf3; no caso de um peão que se movimenta da 

casa e2 capturando uma peça em d3, anota-se exd3.  

Como exemplo de situação-problema, propusemos a posição exibida pela figura 

6 e o seguinte questionamento: é a vez das brancas jogarem, é possível que elas 

vençam?  

  

  

  

Figura 6 - Situação problema com o jogo pré-

enxadrístico corrida dos peões. Elaborado pelo autor.  

Os jogadores menos experientes veem uma posição de empate. Por exemplo, na 

sequência de jogadas7: 1. b5, axb5; 2. axb5, cxb5; 3. cxb5, bloqueando os peões e 

chegando ao empate, conforme ilustrada na sequência de jogadas da figura 7:  

 1  2  3  

                                            

7 Nessa forma de anotar uma sequência de jogadas ou uma partida, escrevemos primeiro o lance 

das brancas e depois, o das pretas.  
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 4  5  6  

                  

Figura 7 - Exemplo de sequência de jogadas para o 

empate. Elaborado pelo autor.  

No entanto, é possível que as brancas vençam. As jogadas vitoriosas podem ser, 

por exemplo: (1. b5, axb5; 2. c5). Se as pretas capturarem o peão da coluna c, então as 

brancas avançam o peão da coluna a e vencem o jogo, conforme ilustra a figura 8. Se 

as pretas capturarem o peão da coluna a, então o peão branco da coluna c captura o 

peão preto de b e, novamente, as brancas vencem.  

 1  2  3  

 

 4  5  6  
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Figura 8 - Sequência de jogadas para a vitória das brancas. Elaborado pelo 

autor.  

Nessa situação-problema os alunos verificaram que nem sempre a jogada mais 

óbvia (nesse caso, capturar o peão) é a que possibilita a vitória. Desse modo, o jogo de 

xadrez contribui para que os alunos desenvolvam a habilidade de analisar diversos tipo 

de situação e realizar melhor sua escolha, característica importante na resolução de 

problemas de matemática.  

A utilização dos jogos pré-enxadrísticos permitiu que criássemos situações- 

problemas envolvendo elementos estratégicos do xadrez logo no início da 

aprendizagem. Dessa maneira, enfatizamos que a forma como o jogo é trabalhado em 

sala de aula é importante para que se possa explorar todas as suas potencialidades 

pedagógicas.  

Em seguida, os alunos puderam jogar novamente. Joguei contra alguns e percebi 

que, após as intervenções feitas, eles estavam pensando mais nas jogadas.  

Esse processo de mediação através de intervenções verbais ou escritas 

fortaleceu o aspecto desafiador do jogo, pois eles perceberam a evolução que tiveram.  

Para avaliação da turma, utilizamos algumas observações propostas por Grando 

(2008), como a elaboração de jogadas e estratégias, a previsão e análise de erros, a 

colaboração e respeito aos colegas.  

Nessa atividade, a aprendizagem do xadrez se relacionou com o ensino de 

matemática ao trabalhar com situações-problema do jogo que necessitam de estratégias 

semelhantes para a solução de problemas de matemática. Por exemplo, para fazer uma 

boa jogada durante uma partida, é interessante seguir alguns passos: verificar a posição 

do jogo, analisar as possibilidades de jogadas, elaborar um plano e avaliar o resultado 

depois. Esse percurso faz parte da resolução de um problema em matemática: 

compreensão do problema, analisar diversas estratégias de resolução, elaboração de um 

plano para solução e avaliar se a resposta está adequada. Portanto, a potencialidade da 

atividade está em proporcionar situações que contribuem para desenvolver aspectos 

gerais ligados à resolução de problemas.  
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2.3 Projeção dos movimentos no tabuleiro  

Com o objetivo de explorar as conexões entre o jogo de xadrez e conhecimentos 

de geometria, elaboramos uma atividade com situações baseadas nas ideias 

apresentadas por Rodrigues Neto (2008). Nela é proposto aos alunos que pintem as 

possíveis casas aonde uma determinada peça possa ir na próxima jogada. Na figura 9, 

temos duas soluções realizadas pelos alunos. No diagrama 1, podemos observar as 

possíveis casas que uma torre8 em c4 pode ir na próxima jogada, enquanto que, no 

diagrama 2, temos a mesma atividade para um bispo9 na casa e6.  

  

  

  

Figura 9 - Resolução dos alunos sobre a 

projeção de movimentos de uma Torre e um 

Bispo.   

  

Esse tipo de projeção pode ser feito com todas as peças. Os alunos sentiram- se 

muito estimulados para a realização da tarefa, pois envolve jogo e pintura. Durante a 

realização da atividade, as duplas conversavam sobre as formas geométricas que 

apareciam nos diagramas. O movimento da torre ficou associado à horizontal e vertical, 

                                            

8 A torre pode movimentar-se para qualquer casa ao longo da coluna ou fileira.  

  
9 O bispo pode mover-se para qualquer casa ao longo das diagonais que ocupa.  
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também teve seu movimento ligado à imagem de uma cruz. Ao movimento do bispo 

ficou fixado à diagonal do quadradinho (casa) e à imagem de um X.  

Aos alunos que estavam com dificuldades, principalmente em relação ao 

movimento do bispo, questionei: "qual é a diagonal do quadrado?". Desse modo, eles 

perceberam que, para traçar o movimento do bispo, poderiam ir riscando a diagonal 

quadrado por quadrado até o final. Assim, o questionamento possibilitou ao aluno 

encontrar a solução.  

A figura 10 ilustra a resolução dos alunos para a tarefa de desenhar um dama na casa 

d5 e pintar as casas aonde ela pode ir na próxima jogada.  

  

 

Figura 10 - Resolução dos alunos sobre a projeção do movimento da 

dama.  

Por meio da pintura da projeção dos possíveis movimentos da dama, os alunos 

perceberem que seu movimento é composto pelos movimentos da torre e do bispo. Essa 

característica, que parece elementar para quem já sabe jogar xadrez, foi muito festejada 

pelos alunos que a tinham descoberto somente após a pintura. Esse tipo de percepção 

visual é um dos pontos importantes a serem tratados no ensino de geometria. Relacionar 

diferentes objetos, compor e decompor imagens e figuras são alguns dos pontos de 

maiores dificuldades dos alunos.  

Na figura 11, foi solicitado que pintassem a projeção do movimento de uma 

dama em d1 e de um bispo em g2.  
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Figura 11 - Resolução dos alunos para a projeção dos 

movimentos de uma dama em d1 e de um bispo em g2.   

Nessa atividade os alunos puderam trabalhar questões que envolvem retas 

paralelas (diagonais h1-a8 e d1-a4) e intersecção de retas (coluna d e diagonal h1- a8). 

Alguns perceberam que, ao termos uma dama e um bispo em um tabuleiro, suas 

projeções irão se cruzar. Nesse caso, cabe ao professor explicar que teremos a 

intersecção de dois segmentos de retas. É possível também dialogar sobre as formas e 

figuras geométricas que são formadas pelo encontro das projeções, como aponta 

Rodrigues Neto (2008, p. 69): "o resultado é estético e geométrico".  

As atividades realizadas permitem trabalhar conceitos de posição relativa entre 

retas (paralelas ou concorrentes), mas isso dependerá do nível de conhecimentos da 

turma. O professor tem que avaliar o tamanho do aprofundamento que poderá trabalhar 

com seus alunos. Nas nossas turmas de 6º ano trabalhamos apenas as ideias gerais de 

retas paralelas e perpendiculares.  

Na próxima questão os alunos foram desafiados a representar a posição de duas 

peças diferentes no tabuleiro e pintar a projeção de seus movimentos. A escolha das 

peças, a casa de suas localizações e as cores permitiram aos alunos exercitar sua 

criatividade utilizando-se de elementos da geometria. A figura 12 ilustra algumas 

dessas criações.  
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Figura 12 - Exemplos de situações criadas pelos alunos.  

Na figura 12, no diagrama da esquerda, temos uma dama em b5 e uma torre em 

d3. No diagrama central, um peão em b2 e uma dama em e1. No último diagrama à 

direita, temo uma torre em b5 e um rei10 em e5.  

No último desafio proposto, ilustrado na figura 13, aplicamos a sugestão de 

Rodrigues Neto (2008, p. 87) de representar "apenas o formato das figuras, sem mostrar 

as peças e o modo pelo qual foram produzidas, desafiando os alunos a descobrirem 

quais são as peças e onde elas estão posicionadas". No problema, por meio da análise 

das linhas, colunas e diagonais sombreadas e comparando com os movimentos das 

peças, os alunos concluíram que existem uma dama em c6 e uma torre em h2.  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                            

10 O rei movimenta-se para todas as direções, uma casa de cada vez.  
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Figura 13 - Desafio proposto aos alunos: quais são as duas peças que 

fazem essas projeções? Elaborado pelo autor.   

Conforme analisou Rodrigues Neto (2008, p. 87), a resolução desses tipos de 

problemas exige "a mobilização de várias ações cognitivas de forma simultânea: observar as 

posições das peças quando estão explicitas ou imaginá-las quando estão escondidas". O fato 

da atividade exigir concentração e raciocínio tornou-a ainda mais motivadora. A reação de 

êxtase após a realização do desafio tomou conta dos alunos, era como se tivessem conseguido 

vencer o professor desafiante. Isso só foi possível pelo envolvimento e interesse que os alunos 

demonstravam nas aulas que envolviam xadrez e matemática.  

No final da aula, os alunos pediram que fizéssemos mais desafios para encontrar as 

peças através de sua sombra. Na aula seguinte, propusemos uma atividade de construção de 

problemas: os alunos criaram seus desafios e trocaram com os colegas para a solução. Na 
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figura 14, ilustramos um exemplo dessa atividade, neste caso, o problema e a solução estão 

corretas. 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:  

  

  

  

  

    


