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1. Apresentação do PPP 

A comissão organizadora deste PPP é ciente de que a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal dispõe de proposta Pedagógica, Curricular e Regimento 

Escolar próprio para toda rede pública de ensino, porém é de suma importância que a 

elaboração do Projeto Pedagógico atenda as especificidades e necessidades dos 

educandos do Centro de Ensino Fundamental Vila Areal – CEF VILA AREAL considerando 

comunidade na qual estes estão inseridos.  

Este projeto pretende traçar de forma sucinta as ações norteadoras a serem realizadas 

no decorrer do ano letivo, no qual apresenta um grande desafio aos educadores, gestão e 

demais servidores da escola, com a implementação do 3º ciclo e que visa a alcançar 

educação de excelência nas escolas públicas do Distrito Federal.  

Esta comissão em diferentes momentos: semana pedagógica, reuniões em coletiva, 

com conselho escolar realizou a construção coletiva deste PPP, ressalta-se que este 

documento continua dinâmico no decorrer do ano letivo e das necessidades que surgem 

para aprimorar a prática pedagógica e consequentemente promover a aprendizagem dos 

estudantes. 

Este ano o CEF VILA AREAL como todas as demais escolas da SEEDF continua com 

o sistema de 3º Ciclos e na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, as aprendizagens 

se constituem a partir de movimentos dialéticos entre os indivíduos e as diversas realidades 

sociais (SAVIANI, 2003), portanto fica evidente a necessidade da valorização não só da 

aprendizagem dos conteúdos curriculares, mas também das aprendizagens adquiridas com 

as experiências de vida do estudante e seus familiares. 

Acolhendo a perspectiva à medida que questiona a escola como aparelho ideológico 

do Estado que fortalece estruturas sociais dominantes, determinando as oportunidades de 

acesso ao capital cultural estabelecido. Uma escola fundamentada numa concepção política 

e pedagógica que silencia a diversidade cultural colabora para a manutenção de um sistema 

excludente, padronizando a maneira como os sujeitos históricos lidam com os 

conhecimentos escolares. Por outro lado, a partir do momento em que a escola reflete sobre 

sua prática e sua função social, coloca-se como instituição que se dispõe a contribuir para a 

emancipação do ser humano, propiciando oportunidades de desenvolvimento do estudante, 

garantindo seu acesso, sua permanência e sua progressão escolar. 
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Por este motivo nosso PPP 2022 continua com o mesmo tema norteador “ O 3º Ciclo 

– O que não te desafia não te transforma”, continuando o desafio desde o ano anterior 

com a nova Política de Estado para a educação no DF, nosso objetivo quanto Unidade de 

Ensino é que nossos professores regentes, professores apoio à coordenação e direção 

(readaptados), coordenadores, equipe diretiva e demais servidores continuem abraçando o 

desafio da nova prática pedagógica, iniciada desde 2017, com o curso do 3º Ciclo no 1º e 2º 

semestre/2017 seguindo as orientações e diretrizes fornecidas pela SUBEB e também no 

curso de formação da EAPE. 

Continuamos o ano de 2022 seguindo e fortalecendo as Diretrizes Pedagógicas para 

Organização do 3º Ciclo, além da atualização do Currículo em Movimento e da atualização 

da Base Nacional Curricular Comum - BNCC e considerando o contexto da Pandemia da 

COVID19 foi integrado e ajustado os planejamentos curriculares considerando a retomada 

das aprendizagens e de conteúdos pré-requisitos para os estudantes. Estamos cientes dos 

desafios e confiantes que as mudanças são fundamentais para as aprendizagens 

significativas de nossos alunos, que são os principais protagonistas do processo ensino-

aprendizagem e que estão sofrendo muito em todo esse contexto do ensino remoto. 

2. Historicidade 

Em meados da década de 80, na cidade de Taguatinga, surgiu uma invasão que ficou 

conhecida por Areal, esta área da invasão, no ano de 1989, foi regularizada, à época as 

quadras para QS 06, QS 08 e QS 10, atualmente há outras quadras incorporadas à região 

do Areal/ Águas Claras. 

Diante do crescimento, regularização e da necessidade da região, a Escola Classe Vila 

Areal foi fundada, oficialmente, no dia 09 de novembro de 1988, localizada na QS 06 conj. 

430 Bloco B – Área Especial – Areal, após a criação do CAIC que atende crianças do 1º ao 

5º ano houve a necessidade de um Centro de Ensino Fundamental que atendesse a 

continuidade dos estudos dos alunos da região.  

Ressalta-se que a Escola Classe Vila Areal já funcionava em estrutura provisória no 

início da década de 80, porém a atual gestão não tem documentos exatos de quando a 

escola realmente iniciou suas atividades, mas há relatos de pais de alunos que estudaram 

antes de 1988. 
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No ano de 2009 a Instituição foi alterada para Centro de Ensino Fundamental conforme 

Portaria nº 324/2009 de 21/08/2009. Atualmente atende turmas de 6º aos 9º anos do Ensino 

Fundamental, nos turnos matutino – 9 turmas*, assim distribuídas – Bloco II: 8º anos A a E 

e 9º anos A e D e 9 turmas no vespertino – Bloco I: 6º anos A a E e 7º anos A a D 

*levantamento atualizado em 29/04/2022. 

.      O CEF Vila Areal AREAL possui registro na SEEDF sob o código 97032109631 e código 

no MEC/INEP 53004388 e foi credenciada pela Portaria 53/91, Resolução 2464/99 do 

Conselho Diretor de Educação da SEEDF, pertencendo à RA – XXXIII – Arniqueira e 

supervisionada pela Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. 

A escola passou e ainda está em mais uma reforma, com recursos provenientes de 

emendas parlamentares e recursos da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga, 

devido a necessidade de adequação dos espaços físicos a nova realidade PANDEMIA 

COVID19, além de melhora para o pedagógico e segurança da nossa comunidade escolar. 

Nos anos de 2018 e 2019 e ao longo dos anos 2020 a 2022: reforma e nivelamento 

dos pisos com aplicação de granitina, troca das grelhas quebradas, troca das telhas dos 
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blocos de salas de aulas e inclusão de placas de isopor (proteção acústica e térmica), 

instalação de mais duas câmeras (gravação), além das 10 instaladas na reforma de 2017, 

pintura interna e externa das salas de aulas, em 2022 reforma do piso interno da quadra e 

áreas comuns recém construídas (pátio e bancos para uso nos intervalos) 

Em 2020 todas as salas de aula, além das TVs receberam um computador com acesso 

à internet para apoio pedagógico aos professores e estudantes, além da atualização da sala 

de multimídia com funcionamento de 15 computadores com acesso a internet e aplicativos 

educacionais, esta situação foi possível graças a doação de computadores pelo TJDFT, no 

ano de 2019.  

Outros serviços foram realizados em 2020 e 2021: ampliação do pátio de entrada da 

escola (12 metros) e construção da passarela, com acessibilidade para cadeirantes, reforma 

da escada e construção dos lavatórios na entrada da escola, construção de cobertura da 

passarela ligando o pátio à quadra; melhoria na área de convivência dos alunos com a 

construção de pergolado, colocação de bancos de concreto e mesas de concreto; colocação 

de tela de proteção na quadra de esportes e caixas de som; revitalização da horta escolar, 

reconstrução de canteiros e construção de reservatório de água; Implementação de sistema 

de irrigação sustentável com reaproveitamento da água da chuva, com a implantação de 

calhas em todos os blocos da escola; reforma do piso do refeitório, além da reforma das 

mesas e bancos; reforma da cantina com a troca das bancadas, pias, piso e reforma dos 

armários; reforma do banheiro para pessoas com necessidades especiais; ampliação da 

cobertura do estacionamento para os funcionários da escola; reforma e ajustes para a sala 

para EEAA; reforma da sala da equipe de limpeza (pintura, colocação de forro, telhado novo); 

reforma do depósito; instalação de 8 aparelhos de ar condicionado nas salas de aula com a 

parte elétrica; manutenção nos banheiros de alunos e professores; revitalização das áreas 

comuns e muro da escola com pinturas e frases motivacionais, em parceria com a equipe 

Canal Fique Fera. 

Contudo a parte estrutural dos três blocos foi mantida intacta desde a sua inauguração, 

fato este que preocupa a equipe gestora, uma vez que existe a necessidade de uma 

reconstrução dos prédios. A escola contém 11 salas de aula (projeto salas ambiente), sala 

da direção, sala dos professores e coordenação, uma pequena sala para mecanografia e 

para a EEAA, uma sala para o SOE e outra para SR Generalista, quadra de esporte coberta, 

pequena quadra de vôlei descoberta com piso cimentado, um refeitório, cozinha, uma 
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pequena sala de leitura com acervo reduzido,  dois banheiros de uso exclusivo dos alunos, 

três banheiros para os servidores, um banheiro adequado para  pessoas com necessidades 

especiais ou mobilidade reduzida, uma sala de secretaria e administrativo, uma sala usada 

para multimídia (vídeo/datashow) e também para os reagrupamentos interclasse (previsto 

nas diretrizes do 3º Ciclo), pátio coberto, pátio descoberto, área verde. 

O CEF Vila Areal registrado no MEC/INEP 53004388 - Telefone (61) 3901-6757, tem 

perfis e contas nas redes sociais Facebook e Instagram com registro @cefvilaareal. A equipe 

gestora atua desde 2017 e foi eleita segunda a Lei Nº 4.751, de 07/02/2012 - Gestão 

democrática da SEEDF e é composta pelo Diretor Jorge Luiz de Carvalho Oliveira, Vice-

diretora Mariana Cezar Lacerda. Completa a equipe o Chefe de secretaria Marcos de Sousa 

Nunes e a Supervisora Graziela Pereira Gonçalves e está sob os cuidados e 

acompanhamentos da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. 

 

3. Diagnóstico da Realidade Escolar 

Segundo dados da CODEPLAN, como a amostra da PDAD permite que a antiga RA 

Águas Claras seja desmembrada em localidades, serão observados aqui indicadores 

educacionais e de renda das localidades de Águas Claras Areal, Águas Claras Arniqueira e 

Águas Claras Vertical. O percentual de população estudando por faixa etária pode ser 

observado na tabela 4. A educação é quase universal na faixa etária de 7 a 17 anos, com 

todas as localidades apresentando mais de 94% da população nesta faixa etária estudando. 

Arniqueira apresenta o menor percentual de estudantes em todas as faixas etárias avaliadas, 

Areal apresenta a segunda maior proporção de população estudando em todas as faixas 

etárias. Diferenças relevantes aparecem entre a diferença do percentual de estudantes de 

Arniqueira e Areal em relação a Vertical, dentro das diferentes faixas etárias. Por exemplo, 

o percentual de crianças na creche em Águas Claras vertical é 30,48% superior ao de Areal 

e 51,67% superior ao de Arniqueira.  



10 

 

 

As regiões de Areal e Arniqueira apresentam uma participação do setor público na 

educação de pessoas de 0 a 17 anos semelhantes. Conforme a Tabela 5, 61,03% dos 

estudantes com 0 a 17 anos de idade são atendidos pelo setor público, esse valor é 

ligeiramente superior em Arniqueira, com 61,35% dos estudantes nesta faixa etária 

atendidos pelo governo. Vertical apresenta uma situação consideravelmente diferente, com 

apenas 9,81% dos estudantes sendo atendidos pela rede pública. 

Considerando as pessoas com mais de 24 anos, proxy para qualificação da mão de 

obra, observou-se a situação educacional da população adulta entre as RA analisadas para 

2018, os dados podem ser observados na Tabela 6. Considerando que 33,9% dos habitantes 

do Distrito Federal declararam que tinham ensino superior, apenas Areal apresenta um 

percentual abaixo deste, 33,55%, enquanto Arniqueira e Água Claras apresentam um 

percentual superior ao do Distrito Federal, 47,96% e 77,93%. De modo geral ainda há um 

percentual considerável de pessoas sem ensino médio em Areal e Arniqueira, sendo que 

Areal apresenta os piores indicadores de formação da população adulta das três regiões 

analisadas. 

 

As rendas das localidades podem ser observadas na Tabela 7. Arniqueira apresenta 

uma renda domiciliar de R$6.951,15 e uma renda domiciliar per capita de R$2.449,46 e Areal 

apresenta uma renda domiciliar de R$5.460,28 e uma renda domiciliar per capita de 

R$2.086,88.  
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Segundo o estudo da PDAD feito pela CODEPLAN, as Regiões Administrativas são 

divididas em quatro grupos de acordo com a faixa de renda, renda alta, renda média-alta, 

renda média e renda baixa. Arniqueira e Areal estariam mais próximas dos valores de renda 

do grupo de renda média-alta. A renda observada de Águas Claras é superior às observadas 

tanto em Arniqueira como em Areal, vertical possuía renda domiciliar de R$12.125,4 e renda 

domiciliar per capita de R$5.149,15. 

Os dados confirmam, em parte a caracterização da comunidade escolar, a escola está 

inserida numa comunidade de médio a baixo poder aquisitivo, de grande vulnerabilidade 

social devido à ausência ou poucas políticas públicas e infraestruturas necessárias ao 

desenvolvimento econômico, financeiro, bem como, a aquisição da cidadania plena da 

comunidade escolar, isso inclui números reduzidos de escolas públicas na região, 

principalmente para os estudantes com faixa etária para os Anos Finais e Ensino Médio. 

Espera-se que com a criação da RA XXX - Arniqueira a situação de infraestrutura no 

bairro do Areal melhore a situação da comunidade. Os estudantes do CEF Vila Areal, em 

sua maioria, os estudantes do CEF Vila Areal possuem em suas histórias de vida marcas de 

abandono familiar, exclusão social, violência e carência afetiva. Tais especificidades incidem 

diretamente no funcionamento da escola, fomentando a agressividade, a evasão, o fracasso 

e a baixa autoestima dos estudantes. 

 Desde a nova gestão, em 2017, a escola vem buscando fortemente a participação dos 

responsáveis e/ou genitores na rotina de estudos dos alunos, para sucesso no processo do 
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ensino aprendizagem, percebemos algumas melhora no aspecto da comunicação com 

unidades de ação simples, entre elas: padronização dos comunicados para professores, 

aplicativo do cartão de acesso e carteirinha de estudantil, reativação do Facebook e 

instagram da escola, convocação dos responsáveis de forma sistemática nos casos mais 

graves. 

Nesse contexto, a escola surge como interlocutora da educação de valores que 

auxiliam na mediação de conflitos ou por meio do diálogo com o próprio estudante e 

fortalecendo a participação dos pais/responsáveis, promovendo assim uma mudança de 

postura e coparticipação na educação dos nossos estudantes, resgatando os valores éticos, 

morais e a cidadania. Sendo estas condições necessárias ao bem-estar e ao progresso das 

famílias, bem como do sucesso individual e coletivo de inclusão na sociedade.  

Diante desse quadro como estratégia para aproximar a família da vida estudantil, desde 

o ano de 2017, a primeira reunião de pais e/ou responsáveis é organizada com a assinatura 

do Termo de Responsabilidade dos Livros Didáticos, o que tem garantido a presença maciça 

da comunidade escolar. Com essa participação efetiva nesta reunião foi possível definir 

mudanças estratégias para o ano letivo de 2020, que foi a obrigatoriedade do uniforme e 

ajustes na vestimenta (com a definição das cores das bermudas, calças e sapatos fechados), 

escolas não receberam o uniforme padrão da SEEDF. 

Diante do novo contexto pandêmico a equipe gestora ampliou os canais de 

comunicação com a inclusão do atendimento via whatsapp business, usando o mesmo 

número fixo da escola e, tem se mostrado muito eficiente. Continuamos com as redes sociais 

Facebook > https://pt-br.facebook.com/cefvilaareal e instagram @cefvilaareal > 

https://www.instagram.com/cefvilaareal/ e com o retorno presencial usamos estes canais de 

comunicação para orientar, informar e aprimorar os cuidados sanitários, uso de máscaras, 

frequência higienização, não comparecer à escola com sintomas, divulgação de não 

compartilhar objetos,  além de informações sobre a rotina escolar que é de fundamental 

importância a participação da família e dos responsáveis por nossos estudantes.  

Os cuidados com o retorno presencial seguiram e seguem os protocolos de segurança 

e sempre que possível relembramos aos estudantes e seus responsáveis sobre o cuidado 

diante da pandemia que ainda não acabou. 

 

https://pt-br.facebook.com/cefvilaareal
https://www.instagram.com/cefvilaareal/
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4. Função Social 

A equipe do CEF VILA AREAL compreende que a função da escola pública é de 

possibilitar acesso a emancipação humana e transformação social através da educação pela 

transmissão de conteúdos definidos pelos currículos oficiais do MEC e SEEDF, além da 

BNCC e do Currículo de Readequação Curricular. 

A escola tem a responsabilidade de garantir que o conhecimento científico seja 

oferecido com qualidade a fim de que possam ser transformados em fazeres e saberes para 

a emancipação intelectual do aluno e que estimulem o domínio de conteúdos que ganharão 

significado, tanto para o professor como para o estudante, além disso, promover a integração 

na sociedade e na comunidade escolar na qual está inserido.  

Esta integração na sociedade acontece a partir do momento que toda comunidade 

escolar trabalhe e vivencie valores e conhecimentos significativos de forma criativa, 

contextualizada, organizada, respeitando as potencialidades individuais, promovendo, 

portanto, uma relação cidadã de confiança entre Direção, professores, servidores, pais/ 

responsáveis e estudantes. 

De acordo com SAVIANI (2003), a Pedagogia Histórico-Crítica, tem como foco a 

transmissão de conteúdos científicos por parte da escola, porém sem ser conteudista. O 

ensino conteudista é aquele em que se passa uma quantidade enorme de conteúdo, sem se 

preocupar com o desenvolvimento intelectual, cultural e de raciocínio do aluno. A teoria de 

Saviani, no entanto, preza pelo acesso aos conhecimentos e sua compreensão por parte do 

estudante para que este seja inclusive capaz de transformar a sociedade. 

Na Pedagogia Histórico-Crítica a educação escolar é valorizada, tendo o papel de 

garantir os conteúdos que permitam aos alunos compreender e participar da sociedade de 

forma crítica, superando a visão de senso comum. A ideia é socializar o saber sistematizado 

historicamente e construído pelo homem. Nesse sentido, o papel da escola é propiciar as 

condições necessárias para a transmissão e a assimilação desse saber.  

Diante do desafio do 3º ciclo em mudarmos a práxis pedagógica, nossa escola com a 

participação dos professores regentes e demais apoiadores tem fortalecido as coordenações 

pedagógicas com a promoção de atividades que promovam a ação coletiva e com a 

aprendizagem significativa, promovendo ao estudante compreender o conteúdo das 
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disciplinas específicas, presentes no currículo em si, e sua relação com o seu cotidiano 

dentro e fora da escola. 

Com a pandemia, foi possível perceber a importância da busca ativa, pois alguns dos 

nossos alunos estavam apresentando o quadro de evasão escolar, além de problemas 

relacionados ao estresse tóxico (jogos eletrônicos, etc), excesso de tempo em frente a tela, 

violência doméstica e sexual, aumento da gravidez precoce. Considerando o contexto do 

ensino e atendimento remoto, a equipe do SOE e EEAA também disponibilizaram números 

de whatsapp para atender aos responsáveis e estudantes. Os atendimentos acontecem 

presencialmente e se necessário também por vídeo chamada e sempre sensibilizando a 

importância da rotina de estudos e não piorar ainda mais a defasagem de aprendizagem.  

  A busca ativa foi reforçada com o auxílio do, recém criado, Conselho Tutelar de 

Arniqueira que tem mostrado uma proatividade muito importante para retorno dos alunos 

com risco de evasão escolar e os casos de gravidez precoce. Além disso, a equipe Gestora 

e demais pares fortaleceram o acolhimento da equipe de professores, classe que ficou 

bastante sobrecarregada com duas modalidades de ensino: o remoto e as atividades 

impressas aos estudantes sem acessibilidade à internet. E agora também precisam de apoio 

para a plena retomada do presencial, mesmo com os desafios da pandemia ainda presente 

no nosso cotidiano. 

 

5. Princípios orientadores das práticas pedagógicas 

O CEF Vila Areal cumpre os pressupostos teóricos e éticos estabelecidos na 

Constituição Nacional 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96, 

Resolução nº 1/2012 CEDF, Proposta Pedagógica aprovada pelo Parecer 68/99, Currículo 

das Escolas Públicas, Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino e todas as normas da 

educação vigentes Lei de Gestão Democrática 4751/12 – Câmara Legislativa – Portaria 

254/13 e no Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90 e Plano Distrital de 

Educação (PDE 2015-2024) que, em sua estratégia 2.3, assim dispõe: […] adotar, após 

amplo debate com a comunidade escolar, até o terceiro ano de vigência deste Plano (2018), 

modelo de organização escolar em ciclo, em substituição ao regime seriado, de modo a 

enfrentar os índices de reprovação e os percursos diferenciados de escolarização. 
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Nos anos finais de Ensino Fundamental, diferentemente da realidade das séries iniciais 

(nossos alunos que vem, principalmente, do CAIC Walter José de Moura), a dimensão lúdica 

das práticas pedagógicas adquire outras características, em consonância com as mudanças 

de interesse próprias à faixa etária dos estudantes.  

Essas mudanças são importantes, pois nos anos finais os componentes curriculares 

são ministrados por diversos professores e, obedecendo a uma carga horária estabelecida 

pelo MEC, por essa nova realidade os compromissos com o processo de letramento em suas 

dimensões artísticas, científicas, humanísticas, literárias e matemáticas demandam um novo 

desafio ao estudante. 

Para os anos de 2020 a 2022 e seguindo o projeto dos livros didáticos que estão 

atualizados com a nova BNCC a equipe do CEF Vila Areal procurará cumprir todas as 

competências e habilidades, reforçamos que as competências gerais são: 

1) Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

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

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2) Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive Ciências Naturais Lógicas) com base nos conhecimentos das 

diferentes áreas. 

3) Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

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

corporal, visual, sonora e digital – bem como conhecimentos das linguagens artísticas, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, 

ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 

5) Compreender, utilizar e criar técnica natural de informação e comunicação de forma 

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

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva. 
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6) Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7) Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação 

ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8) Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-

se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

9) Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

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

e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10)  Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Nesse contexto é de suma importância uma articulação interdisciplinar consistente, 

considerando a convergência entre temáticas pertinentes às diferentes áreas do 

conhecimento: literárias, históricas, geográficas, científicas e que associam com a realidade 

e contexto social da comunidade escolar. 

Além disso, é também imprescindível a participação da família no acompanhamento da 

rotina escolar, observando o conteúdo do dia, a execução das tarefas de casa, auxílio na 

organização dos materiais para a aula, entre outros fatores referentes ao estudo. 

Segundo BORTONE (2012) função primordial e urgente da escola deve ser a de 

proporcionar um conjunto de práticas para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais 

e culturais de maneira crítica e construtiva. Decorar conteúdos que nada significam para sua 

vida não contribui para que os alunos se tornem cidadãos conscientes e capazes de atuar 

criticamente e reflexivamente na sociedade. É necessário construir aprendizagens que 

estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico, cuja 
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assimilação é considerada essencial para que possam exercer seus direitos e deveres. Para 

tal, é fundamental que eles se apropriem não só do conhecimento, mas também das práticas 

sociais de leitura e escrita. É preciso, portanto, torná-los letrados. 

Portanto, sabemos que a equipe do CEF VILA AREAL está diante de um grande 

desafio que é romper com aquilo com que estamos acostumados, com as nossas rotinas no 

trabalho e até mesmo em nosso dia a dia. O que nos foi passado pelas gerações que nos 

antecederam sempre serviu de modelo a ser seguido, pois era visto como o mais correto e 

o mais adequado. No entanto, o mundo mudou muito e se percebe isso quando nos 

deparamos com as constantes inovações no campo da informática, por exemplo. Estas 

rápidas e profundas mudanças pelas quais o mundo moderno passa, nos mostra hoje que o 

professor, assim como qualquer outro profissional, não pode ficar à margem de tudo o que 

está acontecendo e deve integrar-se melhor com os alunos e seus colegas de profissão em 

busca de uma educação interdisciplinar e dinâmica. 

Em 2022, os desafios da educação, incluindo família e claro a escola são: a 

recomposição e, recuperação de aprendizagens, a evasão escolar e retomada dos hábitos 

de estudos. As avaliações diagnósticas aplicadas ao longo do 1º bimestre/2022, tanto da 

rede SEEDF - larga escala, como as elaboradas pelos professores têm mostrado a grande 

defasagem e inclusive alunos dos 6º anos que ainda não estão 100% alfabetizados o que 

evidencia um enorme desafio para este e os próximos anos letivos. 

 6. Objetivos 

      6.1. Objetivo Geral 

Diante dos desafios encontrados, a escola procura junto a sua comunidade, otimizar 

seus recursos humanos e materiais para a solução dos problemas enfrentados no dia a dia 

e tem como objetivo a inclusão social em todos os seus aspectos. Para tanto, elaborou o 

seu projeto de trabalho desde 2018 como tronco principal “3º Ciclo – O que não te desafia 

não te transforma” tendo como eixo a Educação Integral no sentido “Lactu sensu” da palavra. 

6.2 Objetivos Específicos 

Envolver toda a comunidade escolar e conselho escolar, a fim de promover uma escola 

integrada cujas ações possam contribuir para uma escola justa, inclusiva, fraterna, solidária, 

transformadora, comprometida, democrática. 
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Garantir a descoberta pelo estudante de um ser protagonista do conhecimento, a partir 

das atividades interdisciplinares propostas na escola. 

Promover e oportunizar o aprendizado concreto, além do desenvolvimento de todos os 

estudantes, fortalecendo e respeitando as características e as singularidades de cada um 

deles. 

Promover ao estudante o exercício da cidadania a partir da compreensão da realidade 

para que possa contribuir na transformação do aluno-cidadão. 

Desenvolver atitudes de respeito, responsabilidade e cooperação no ambiente escolar 

estimulando sua capacidade crítico-reflexiva do aluno face às questões político-social-

cultural e tornar mais efetiva, ética e saudável a relação professor-estudante. 

Desenvolver nos estudantes e na sua família o hábito e a rotina de estudos, buscando 

fortalecer o papel dos pais e/ou responsáveis no acompanhamento dos estudos, fator 

primordial para o atual contexto da pandemia. 

Superar o ensino fragmentado criando experiências educativas que possibilitem a 

aprendizagem e a inclusão. 

Melhorar as condições pedagógicas por meio da reorganização do tempo/espaço do e 

no cotidiano escolar, qualificando a avaliação, incluindo o processo contínuo de recuperação 

das aprendizagens e a busca ativa. 

 

7. Concepções teóricas fundamentadoras das práticas pedagógicas 

O Projeto Político Pedagógico do CEF Vila Areal fundamenta-se nos princípios básicos 

do Currículo de Educação das Escolas Públicas do Distrito Federal e, atualmente, na 

Organização Escolar para as Aprendizagens no 3º Ciclo e nas crenças e motivações dos 

elementos da continuidade escolar. 

Os objetivos e procedimentos revelam o compromisso com a formação e a informação, 

em que a aprendizagem dos conteúdos seja a mais significativa possível propiciando o 

desenvolvimento de habilidades e competências, de modo a favorecer a compreensão e a 

intervenção nos fenômenos sociais e culturais auxiliando na percepção do estudante como 

agente crítico e protagonista da sua vida. 
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Considerando ainda o Currículo em Movimento da SEEDF e a readequação curricular 

o CEF Vila Areal comunga com o princípio do direito às aprendizagens por meio da Avaliação 

Formativa, com a adoção da avaliação diagnóstica e da avaliação processual, considerando 

o acompanhamento sistemático das aprendizagens e respeitando o ritmo individual de cada 

aluno, previsto nas diretrizes pedagógicas para organização do 3º Ciclo. 

Nessa perspectiva, o Projeto Político Pedagógico do CEF Vila Areal será norteado na 

Pedagogia Histórico-Crítica, na qual as aprendizagens se constituem a partir de movimentos 

dialéticos entre os indivíduos e as diversas realidades sociais (SAVIANI, 2003).  

O 3º Ciclo para as aprendizagens acolhe essa perspectiva à medida que questiona a 

escola como aparelho ideológico do Estado que fortalece estruturas sociais dominantes, 

determinando as oportunidades de acesso ao capital cultural estabelecido. Uma escola 

fundamentada numa concepção política e pedagógica que silencia a diversidade cultural 

colabora para a manutenção de um sistema excludente, padronizando a maneira como os 

sujeitos históricos lidam com os conhecimentos escolares. Por outro lado, a partir do 

momento em que a escola reflete sobre sua prática e sua função social, coloca-se como 

instituição que se dispõe a contribuir para a emancipação do ser humano, propiciando 

oportunidades de desenvolvimento do estudante, garantindo seu acesso, sua permanência 

e sua progressão escolar. 

Para o sucesso dessa progressão escolar, nosso projeto promove atividades 

enfatizando a interdisciplinaridade, uma vez que essa prática que abrange diversos 

componentes curriculares favorece de sobremaneira a formação de indivíduos mais letrados. 

A interdisciplinaridade pode ocorrer de duas formas, como um projeto conjunto da 

escola, em que todo o corpo docente se envolve e trabalha em conjunto um tema transversal, 

ou o próprio professor pode ter, independente de contar com a participação dos colegas, 

uma postura interdisciplinar em sala de aula, quando ao fazer a leitura de um texto, trazer, 

por exemplo, reflexões sobre história, ciência, matemática e até mesmo a realidade e 

experiência do estudante. 

A cada bimestre, na nossa escola trabalha temas transversais que são norteadores das 

atividades de sala e dos projetos da escola, entre eles a avaliação interdisciplinar e os 

reagrupamentos intraclasse. Os temas são escolhidos em conselho de classe, em sala de 
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aula promovendo o protagonismo estudantil e, também, de acordo com a necessidade da 

escola e dos alunos e/ou da adequação curricular.  

A organização dos conteúdos significativos, são realizadas pelos professores com a 

elaboração do plano de curso dos componentes curriculares, amparados nas Orientações 

Curriculares e no Currículo em Movimento e da Readequação Curricular e contextualizando 

com o tema transversal, sempre que possível. 

A educação de maneira integral vai muito além da transmissão de conteúdos, é 

necessário o resgate da cidadania, por meio de uma formação mais competente, por isso 

depende da transformação dos paradigmas que vigoram até hoje em muitas escolas 

brasileiras. Portanto, o CEF VILA AREAL tem como desafio formar um estudante integral 

para ter o direito de se tornarem cidadãos no sentido pleno da palavra, questionando e 

interrogando permanentemente o mundo em que vivem.  

Por entendermos a importância de ser professor, é que nos propusemos a repensar 

nosso papel como educadores para que possamos construir uma prática docente realmente 

efetiva, que nos permita interagir com nossos alunos de uma maneira mais consciente, mais 

solidária, mais lúdica, mais reflexiva e mais libertadora. 

 

8. Organização do Trabalho Pedagógico  

8.1 Organização Escolar  

Para o ano de 2022 nossa escola está com um total 18 turmas*, entre elas: 5 turmas 

de 8º anos (133 alunos) e 4 turmas de 9º anos (120 alunos), no turno matutino, formando o 

Bloco II; 5 turmas de 6º anos (150 alunos) e 4 turmas de 7º anos (120 alunos), no turno 

vespertino, formando o Bloco I. *dados atualizados em 13/05/2022 

 

8.2 Organização dos tempos e espaços 

 Na nossa escola a organização das salas segue a proposta de sala ambiente, visando 

a melhora de espaços e tempos escolares, e, atender às reivindicações previstas na política 

pública do 3º Ciclo das aprendizagens.  
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Atendemos alunos do Ensino Fundamental anos finais, portanto 6º aos 9º anos, sendo 

o Bloco I (6º e 7º anos) com aulas no turno vespertino e o Bloco II (8º e 9º anos) com aulas 

no turno matutino. 

Continuamos com o projeto das salas ambientes que são divididas por disciplinas e 

dispõem de recursos pedagógicos necessários à aprendizagem de cada matéria, de forma 

mais contextualizada. Nessa concepção, totalmente diferente dos padrões usuais, os alunos 

podem experimentar uma proposta com mais riqueza de possibilidades e atividades que vão 

estimular o seu senso crítico, sua capacidade de investigação e a criatividade.  

É no dia a dia que as salas ambiente vão ganhando forma e sendo “customizadas” de 

acordo com a disciplina e durante todo o ano letivo, oportunizando ao professor a 

ressignificação desses espaços utilizando materiais e equipamentos pedagógicos e 

tecnológicos adequados ao componente curricular que melhor atendam às suas 

necessidades, além de facilitar as estratégias  pedagógicas previstas no 3º  Ciclo: 

reagrupamentos intraclasse, grupos de verbalização e observação (GV/GO), Philips 6/6, 

contrato didático,  tempestade de ideias, monitoria, projeto interventivo e aulas com uso de 

recursos tecnológicos. 

Além da sala ambiente os horários são prioritariamente organizados em aulas duplas 

facilitando o ensino-aprendizagem e o feedback do professor com o estudante que terá um 

tempo maior para esclarecer as dúvidas e ao mesmo tempo melhorar a relação interpessoal, 

buscando uma prática renovadora com a passagem do conteúdo, a partir da aquisição do 

conhecimento e da transformação da prática social desses estudantes como prevê a 

pedagogia histórico-crítica, entre elas: aprimorar a escuta ativa presencial e nos canais de 

comunicação da escola, convocar responsáveis e estudantes para reuniões com a equipe 

pedagógica, direção e orientação educacional, estas reuniões podem ser tanto em 

momentos fechamento de bimestre e durante todo o ano letivo, conforme a equipe perceba 

a necessidade de uma intervenção e auxílio mais específico, nestes casos são usados os 

horários de contraturno e assim todos os professores e o próprio estudante participam destes 

atendimentos; e continuamos com as reuniões periódicas com o conselho escolar e sempre 

que possível realizamos os conselhos de classe de forma participativa, o que ainda é um 

desafio para nossa escola. 
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 8.3 Relação Escola – Comunidade 

Conforme citado anteriormente o projeto norteador da nossa escola é a 

interdisciplinaridade prevista no 3º ciclo e é um grande desafio vivenciar essa prática 

pedagógica e deixá-la clara aos pais e/ou responsáveis dos nossos estudantes. Diante 

desse desafio será necessário, ainda mais, melhorar a comunicação, e portanto, será 

necessário reuniões com grupos menores ao longo dos anos para que a família compreenda 

essa reorganização escolar. 

Além disso, a equipe gestora irá promover encontros, periódicos, com os alunos 

explicando melhor o funcionamento da organização escolar em 3º ciclo, e o estudante 

compreendendo melhor poderá, também, repassar este entendimento aos seus familiares. 

Realizamos várias reuniões virtuais, em 2020 e 2021, sempre atualizando aos 

responsáveis e alunos de acordo com a necessidade de ajustes e acompanhamento mais 

sistemáticos devido ao ensino remoto. Em 2022, na primeira semana letiva foi realizada uma 

reunião com os responsáveis e alunos explicando a organização da escola, entrega de livros 

didáticos. Também foram feitas reuniões da equipe gestora com as turmas de alunos para 

esclarecimento do regimento escolar.  

Ao longo de todos os bimestres são oportunizados atendimentos específicos para o/A 

estudante e seus responsáveis, em turno contrário ao de aula, para que em coordenação 

todos os professores, SOE, EEAA, coordenação e equipe diretiva possam conversar, 

sensibilizar a mudança de postura principalmente na questão disciplinar e hábitos de rotina 

e estudos. Esta é uma das ações que tem mostrado êxito dentro do Projeto maior de 

Convivência Escolar e Cultura de Paz. 

 

8.4 Atuação de Equipe Especializadas e outros profissionais 

No CEF VILA AREAL a sala de recursos, no ano de 2022, apresenta uma carência 

substancial na equipe de atendimento educacional especializado, faltando 1 professor 20h 

matutino da área de exatas. Neste ano letivo temos apenas 1 professora de 20h matutino 

atendendo os estudantes dos 6º e 7º anos. Vale ressaltar que não ocorre atendimento de 

professor itinerante para compensar a ausência do professor de exatas. A situação da 

ausência de profissional para a sala de recursos perdura desde 2020. Desde 2021, a 
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professora está com sobrecarga de trabalho e nossa sala de recursos funcionando de forma 

precária. 

 Nossa escola prima por um ensino de qualidade para todos os alunos,  provocando e 

exigindo novos posicionamentos sendo um motivo a mais para que o ensino se modernize 

e para que os professores aperfeiçoem suas práticas. É uma escola inovadora que implica 

em esforços de atualização.  

Para a educação inclusiva de qualidade os aspectos organizacionais incluem práticas 

como: plano individualizado de educação, adaptação curricular, avaliação referencial, estilos 

e ritmo de aprendizagem, instrução multinível, múltiplas inteligências, avaliação e promoção. 

O Atendimento Educacional Especializado – Sala de Recursos – é ofertado a alunos com 

necessidades educacionais especiais (ANEEs) da própria escola ou das escolas vizinhas 

que não o possuem. 

A Sala de Recursos foi aberta em maio de 2011, sendo o atendimento sistemático aos 

alunos, efetivamente iniciado em agosto de 2011, devido à necessidade de viabilizar a sala 

destinada ao funcionamento da Sala de Recursos. O espaço servia como sala de 

coordenação, há alguns anos, sendo depois abandonado por problemas de infiltração, telhas 

quebradas e alagamento. Passou a ser destinado a depósito. Após reforma, limpeza e 

organização do espaço foi iniciado o atendimento diretamente e sistematizado aos  ANEEs. 

Inicialmente foram atendidos 7 alunos com deficiência intelectual, 1 aluno com 

deficiência física leve, 1 aluno com deficiência física severa,  1 aluno com transtorno de 

conduta, 1 aluno com deficiência auditiva, ainda atendeu no 2º semestre de 2011 a 3 alunos 

com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, por determinação da Gerência de 

Ensino Especial. 

Há também em nossa escola uma Orientadora Educacional, que participa e contribui 

com as reuniões pedagógicas e coordenação, auxilia na integração da família com a escola, 

convocando pais/responsáveis, além de estudantes promovendo a orientação e 

sensibilização para uma educação mais participativa e reduzir os riscos de evasão escolar. 

Além da orientadora a escola conta com uma pedagoga para iniciar as atividades da 

Equipe Especializada de Apoio às Aprendizagens - EEAA - esta equipe conta com 
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pedagogos e psicólogos, entretanto estamos aguardando o encaminhamento de um 

psicólogo para completar o quadro desta importante equipe.  

Nossa escola em 2022, possui 47 alunos NEEs matriculados diagnosticados: BV – 01, 

TEA - 06, DV/ VM - 02; DI – 08, TDAH – 18, TPAC – 06, Outros – 05, DF BNE –01, DF MNE-  

03, DA leve – 03, DV VM – 02, DMU - 01, TOD - 02. 

O SOE e a EEAA colaboram e participam de outros projetos da escola e também os 

propostos pela SEEDF, como por exemplo, a Semana de Educação para Vida com palestras 

sobre prevenção às drogas, sexualidade, hábitos de higiene, saúde e bem-estar para os 

alunos, momento criativo reflexivo, a partir de frases de grandes pensadores, mediados 

pelos professores; momento reflexivo com os docentes sobre Psicologia Positiva – 

pensamento positivo, atitudes positivas. Promove, a orientação educacional também 

informa, sensibiliza e auxilia os docentes sobre os alunos acompanhados e atendidos na 

orientação e ou EEAA, os planos de ação da Sala de Recurso, da EEAA e do SOE estão 

nos anexos. 

No ano de 2022 alguns estudantes TFE foram encaminhados para atendimento no 

SAA/CEF10.  

8.5 Atuação de Educador Social Voluntário e do Monitor 

De acordo com a Portaria nº 51 de 17/02/2017 que instituiu o Programa Educador 

Social Voluntário, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do DF, reforçamos que o 

suporte destes servidores, mesmo que temporários, contribui e muito no processo 

pedagógico de nossa escola, dando suporte às atividades à Sala de Recursos e ao 

atendimento dos nossos alunos ANEEs. Atualmente estamos com três (03) Educadores 

Sociais Voluntários atuando no turno vespertino. 

 

8.6 Atuação dos Servidores da Carreira Assistência à Educação - CAE 

Os servidores da CAE que são readaptados auxiliam nossa escola com diferentes 

atribuições que permitem um ambiente tranquilo para os professores e alunos nas atividades 

pedagógicas. As atribuições são assim distribuídas e respeitando as devidas restrições 

funcionais presentes em relatório médico: 
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 a) Apoio Portaria: Abrir e fechar turno, orientar aos alunos quanto ao uso da carteirinha 

no sensor, verificar alunos sem uniforme e/ou com uniforme com alguma inadequação, 

orientar e encaminhar os visitantes para sala da Direção e acompanhá-los; Não deixar os 

pais/responsáveis e outros visitantes irem direto às salas de aula; trancar a porta interna 

durante o turno e o portão externo durante os intervalos dos estudantes, registrar e/ou 

acompanhar o registro do aluno na pasta de atrasos, sem carteirinha, sem uniforme e outros; 

Encaminhar a pasta, uma vez por semana para a Coordenação e/ou Apoio Coordenação; 

Auxiliar a devolução de pertences nos achados e perdidos, identificando o real proprietário.  

b) Apoio Disciplinar: Acompanhar os alunos durante os intervalos nos banheiros, 

corredores, quadra de esportes, área verde, pátio e refeitório; auxiliar na troca de aulas para 

as salas ambientes e retorno dos estudantes, ao final dos intervalos (proximidade do 

bebedouro e banheiros, principalmente); auxiliar no início da abertura de turnos aos registros 

de carteirinha, uniformes, atrasos, auxiliar na formação da fila dos estudantes na abertura 

e/ou fechamento dos turnos para passar a carteirinha no sistema; verificar esporadicamente, 

banheiros, corredores e outras dependências da escola verificando se há estudante e/ou 

visitante no lugar indevido; Durante horário de aula circular nos corredores para verificar 

qualquer outro aluno que não está em sala; dar apoio ao professor regente encaminhando e 

acompanhando o estudante à Direção; entregar material em sala aos professores; atender 

as solicitações para que os mesmos não se ausentem de sala de aula; procurar e devolver 

todos os itens esquecidos aos estudantes que foram encaminhados ao setor de achados e 

perdidos.  

 

c) Apoio à Direção: Abrir e fechar turno, acompanhar e receber os responsáveis dos 

estudantes para atendimento (triagem inicial - dúvidas referente aos horários, salas de aula, 

uniforme, entre outros); atender os telefones, registrar recados para Direção, marcar e/ou 

convocar, via telefone, reunião com os responsáveis; buscar estudante em sala de aula para 

ser atendido pela Direção e/ou responsável; registrar em pasta própria data, horário, telefone 

e motivo; auxiliar na venda dos uniformes da escola; auxiliar na venda e entrega das 

carteirinhas aos estudantes; atualizar no registro das carteirinhas (quinzenalmente ou 

quando for necessário no cadernos das turmas); auxiliar na arrecadação dos valores 

referentes aos passeios e/ou outros eventos; receber, quando necessário, atestado de 

estudantes e/ou outras justificativas e entregar à Coordenação e/ou apoio a Coordenação 

para aviso aos professores; auxiliar na entrega de material multimídia para uso em sala de 
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aula (data show, som, microfone, entre outros), bem como conferir o recebimento após o 

uso; auxiliar durante os intervalos na entrega dos materiais recreativos e na observação dos 

alunos no intervalo, especificamente refeitório; quando necessário auxiliar na abertura das 

salas de aula; buscar e/ou entregar material para secretaria e/ou sala de aula; sempre que 

necessário a reorganização de armários e estantes da sala da Direção; auxiliar nas 

atividades cotidianas da Direção. 

 

8.7 Desenvolvimento de Projetos com parcerias 

Além dos projetos executados em nossa escola, há também a parceria da equipe do 

Programa de Saúde Escolar – PSE, é atendida pela equipe do posto da QS 05 da Clínica 

Saúde da Família da Secretaria de Saúde do DF. 

O PSE visa à integração e articulação permanente de educação e da saúde e tem como 

objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, 

prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que 

comprometem o pleno desenvolvimentos de crianças e adolescentes da rede pública de 

ensino. 

Além das parcerias acima, procuramos novas parcerias de acordo com a demanda. No 

ano de 2020 iríamos iniciar, junto com o departamento de psicologia da Universidade 

Católica de Brasília, atendimentos coletivos e palestras motivacionais com temas diversos, 

incluindo atendimento individual de estudantes encaminhados pelo SOE e que precisem de 

intervenção emergencial.  

No ano de 2022, iniciamos o Programa Saúde na Escola com estudantes de medicina 

da UCB que em maio e junho farão palestras com o tema Tabagismo, em alusão ao dia 

mundial contra o tabagismo.  

Nossa escola também foi contemplada com o passeio e participação à 36ª Feira do 

Livro de Brasília e continuará participando dos projetos da CRET referente ao Concurso de 

Redação entre outros eventos previstos no Calendário da SEEDF.  

Reforçar-se que também neste ano, como em anos anteriores, nossa escola está 

inscrita na OBMEP - Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. 
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Ainda em 2022, esta U.E. participa do projeto em parceria com TRE- DF, Programa  

Eleitor do Futuro, com o objetivo principal de desenvolver, nos alunos participantes, reflexões 

acerca dos seus direitos em um contexto social e interdisciplinar. Este programa possui um 

termo de cooperação mútua entre o Tribunal Regional Eleitoral do DF e a Secretaria de 

Educação do DF, desde 2004. 

Neste ano as turmas de 6º e 7º anos (turno vespertino) foram inscritas no programa 

com a coordenação local do Professor de História, regente das turmas e ao longo do projeto 

foram distribuídos livretos educativos, realizados debates acerca dos temas de políticas 

públicas e da formação de partidos políticos pelos estudantes, são discutidas proposições 

de grande interesse social, tais como: Drogas e Sexo na Adolescência, Exploração 

Sexual Infantil, Violência Doméstica, o Trabalho Infantil e a importância do Esporte 

como fator de Inclusão Social. Ressalta-se que o desenvolvimento do Programa, no 

tocante principalmente à campanha eleitoral e ao voto, guarda grande semelhança 

com o pleito oficial. 

Os estudantes organizaram-se em grupos (partidos), defenderam suas 

propostas, receberam treinamento de mesários, em visita ao TRE- DF (Águas Claras) 

e no CEF VILA AREAL a culminância do processo eleitoral ocorreu no dia 23/06/2022, 

com o uso da urna eletrônica.  

Os partidos participantes do processo eleitoral “Eleitor do Futuro” foram: 

● 60 - Partido Vida e Saúde  

● 61 - Partido Liberdade, Respeito e Dignidade 

● 62 - Partido Esporte Lazer, Integração da Comunidade Escolar 

● 63  - Partido Segurança Pública e Combate à Violência 

● 64 - Partido Educação Profissionalização e Cultura 

Após a divulgação do resultado, o partido vencedor, no caso do CEF VILA 

AREAL foi o 62 - Partido Esporte Lazer, Integração da Comunidade Escolar os 

estudantes serão convidados à cerimônia de diplomação, no TRE-DF, cuja outorga 

cabe ao Presidente do TRE-DF. Data ainda aguardada pela escola a ser repassada 

pela organização do Programa. 
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9.  Concepções, práticas e estratégias de avaliação do processo ensino-

aprendizagem 

9.1 Propostas de ações coletivas e cooperativas 

9.1.1. 3º Ciclo – O que não te desafia não te transforma  

Este projeto é o norteador de todos os demais projetos e ações da nossa escola com 

a justificativa de promover ações integradoras e interdisciplinares com nossa comunidade 

escolar que viabilizem formação permanente da aprendizagem significativa, a partir da 

conscientização de que o importante não é apenas aprender, mas praticar a aprendizagem 

no seu cotidiano, desenvolvendo suas potencialidades e sua integração social com a família 

e servidores do CEF VILA AREAL. 

A organização escolar em ciclos com o auxílio da Pedagogia Histórico-Crítica tem a 

educação escolar valorizada, garantindo que os conteúdos ministrados em sala de aula 

permitam aos alunos compreender e participar da sociedade de forma crítica, superando a 

visão de senso comum. A ideia é socializar o saber sistematizado historicamente e 

construído pelo homem. Nesse sentido, o papel da escola é propiciar as condições 

necessárias para a transmissão e a assimilação desse saber. (SAVIANI,2003). 

Conforme SAVIANI (2003) a teoria pedagógica entende que a sociedade atual é injusta, 

baseada na exploração do trabalho pelo capital, por isso o autor acredita que o movimento 

operário deve se organizar para que não existam mais exploradores e explorados. Para que 

a teoria Histórico-Crítica se desenvolva efetivamente é necessário um outro tipo de 

organização escolar, por isso a mudança para o 3º Ciclo. 

No ano de 2017, com o curso – Organização Escolar para o 3º Ciclo: Concepções e 

Práticas ministrado nas coordenações coletivas pela Supervisora e os Coordenadores da 

escola, vem buscando práticas pedagógicas que aprimorem o processo ensino 

aprendizagem. E para continuar melhorando a integração com a prática pedagógica, no ano 

letivo de 2022, nossa Semana Pedagógica apresentou um momento especial de retomadas 

de conteúdos que auxiliaram os professores nos planejamentos anuais e por blocos, 

inclusive foi modificado o modelo de planejamento não sendo somente por ano, mas também 

por bloco e também registrando todos os conteúdos que serão interdisciplinares.  

Em 2022, a supervisora ministrou uma palestra explicando a taxonomia de Bloom e a 

necessidade de fazer interdisciplinaridade nas aulas e avaliações. 
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9.1.2 Reagrupamento Intraclasse e Interclasse 

Os reagrupamentos ocorrem durante o ano letivo, em diferentes momentos. O 

processo de ensino e aprendizagem implica o planejamento de aulas, considerando a 

diversidade de saberes dos estudantes e os distintos processos de aprendizagem que 

ocorrem nas relações inter e intrapessoais. Os estudantes precisam, portanto, do 

acolhimento e da ruptura de suas hipóteses, e as relações interativas corroboram a 

construção de novos saberes, nas diferentes áreas do conhecimento.  

Isso se dá de forma processual nas relações com o outro, sendo importante considerar 

dois movimentos: a) imersão do estudante em situações desafiadoras que promovam 

reflexão crítica e ação partindo daquilo que sabe, ou seja, relativa à “zona mais próxima do 

nível de seu desenvolvimento”; b) imersão em situações de cooperação com os outros e 

seus diferentes saberes, confluindo com a “zona de desenvolvimento imediato”, 

caracterizada pela interação que acontece entre o professor, seus pares e diferentes 

instrumentos (VYGOTSKY, 2001, p. 329). 

Os professores foram orientados a buscarem temas, junto com os alunos, que 

pudessem ressignificar as aprendizagens. Como uma importante estratégia pedagógica para 

o 3º Ciclo, a execução desta ação requer alguns critérios mínimos, entre eles:  

● a atividade pode ser a mesma para todos, porém com comandos diferenciados, 

conforme o processo de aprendizagem de cada grupo e que motivem a execução de 

diferentes desafios;  

● a forma de organização dos grupos, pela periodicidade de realização e/ou pelo trabalho 

que será desenvolvido é uma opção para o diagnóstico das necessidades e 

possibilidades de aprendizagem realizadas pelo professor, a partir do qual serão 

estabelecidos os objetivos e as estratégias didáticas a serem desenvolvidas; 

● considerar que o tempo das atividades previstas para os diferentes grupos deve 

oportunizar o desenvolvimento de potencialidades no ritmo próprio dos componentes do 

grupo; 

● verificar quais conteúdos são fundamentais e pré-requisitos, ou que seja necessário uma 

retomada no início do ano letivo;  

● escolher de um a três textos reportagens, imagens e ou gráficos e a partir destes utilizar 

as etapas da pedagogia histórico-crítica, que partam de uma prática social inicial e de 
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uma problematização para serem utilizados instrumentos para aprendizagem, portanto 

evita-se o uso de textos que incluam apenas a instrumentalização; 

● procurar ao menos um texto que a compreensão deste não se dê apenas por 

informações explícitas, mas também por informações implícitas, ou seja, há a 

necessidade de um pré-requisito mínimo; 

● como sua disciplina pode participar com outra ou outras de um exercício com diferentes 

níveis de dificuldade? Há possibilidade de um mesmo texto/ gráfico/ imagem ser usado/a 

em comum com as diferentes disciplinas que possam abordar diferentes conteúdos e 

que o estudante perceba que as disciplinas “conversam entre si” com temas em comum 

e que vença os objetivos determinados na atividade montada. 

● trabalhar os textos explorando suas finalidades, estrutura, suporte podendo estabelecer 

relações de comparação entre eles, entre a disciplina, identificando semelhanças, 

divergências; explorar o vocabulário, para extrair o sentido das palavras no contexto;  

● que situação apresentada no texto se relaciona com o cotidiano do estudante? Da 

população? Do país? Fato histórico, causa e consequência, na atualidade, na sociedade; 

o texto poderá apresentar uma visão do mundo, da situação do autor, mas também pode 

motivar o aluno ter a sua própria opinião acerca do tema; há possibilidade do estudante 

citar argumentos fundamentados em sua vivência ou sua mudança de prática social? 

Produção de texto narrativo contando um fato verídico ocorrido com ele ou com alguém 

de sua família ou, ainda baseados nos textos apresentados;  

●  para as disciplinas na área de exatas há a possibilidade do uso de calculadora; régua, 

metro, uso de raciocínio lógico para analisar o tratamento da informação. Construção de 

gráficos e/ou análise dos dados apresentados (dados matemáticos e suas 

interpretações); leitura de várias reportagens e construção de uma tabela/quadro com 

as informações verificadas; após a construção dessa atividade, pode haver uma 

discussão em grupo ou por escrito construir suas ideias a partir dos fatos lidos e 

apresentados na tabela; situações problemas contextualizadas; material concreto, 

espaço, forma, plano cartesiano, localização, reconhecimento de ângulos; trabalhar as 

quatro operações matemáticas; bem como potenciação; função; expressão numérica, 

frações, proporções, razões; elaborar questões que exigem do estudante a realização 

de cálculos com quantidades variadas de algarismos; atividades de uma variável ou duas 

(dependendo do ano);  
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● tarefas devem levar em consideração as experiências matemáticas dos 

estudantes, contemplando situações que fortaleçam as aprendizagens de conceitos e 

vivências do cotidiano; construção de exercícios que o estudante perceba posição inicial, 

referencial, posição final, (valor negativo, positivo no mapa (plano cartesiano); situações 

problemas que possam ser explorados os diferentes significados das 4 operações, 

compra de produto, uso de panfletos, revistas de vendas de produtos, compra, troco, 

desconto porcentagem, frações, parcelamento, juros, regra de três; relacionar os dados 

de diferentes tipos de gráficos e infográficos e relacioná-los com outras disciplinas. Como 

a interpretação dos dados influencia na percepção e entendimento do estudante? 

Mudança na sua prática social; construção de jogos interdisciplinares por exemplo 

Geografia/Matemática/Educação Física. Espaço, localização, plano cartesiano, uso da 

bússola, quadrantes. Neste ano, realizaremos um reagrupamento interclasse com os 

estudantes do turno vespertino, ao final do 1º semestre ou início do 2º semestre. 

 

9.1.3 Projeto Horta Integrada 

O Projeto da horta é uma maneira de integrar a participação de professores, pais, 

alunos do ensino regular e da escola integral e demais segmentos da comunidade escolar. 

A horta do CEF VILA AREAL serve como objeto de estudo interdisciplinar, os estudantes 

discutem temas como alimentação, nutrição, ecologia, manejo das plantas cultivadas, trato 

com a terra e cuidados com as plantas. Nessa perspectiva geram situações reais e 

diversificadas. Entre os benefícios já alcançados se destacam a produção e o consumos de 

alimentos naturais na merenda escolar, troca de conhecimentos, inserção de assuntos como 

a economia doméstica, a influência nas escolhas alimentares dos alunos, além de 

apresentar na prática ações dos alunos, professores, servidores e pais de alunos com o meio 

ambiente. 

Além disso, este projeto tem trazido a presença de pais/responsáveis voluntários no 

manejo da horta e os alunos servem de multiplicadores, porque levam para suas casas o 

que aprenderam na escola, aumentando a influência nas mudanças dos hábitos alimentares 

de toda família. 

Desde o ano de 2018, foi solicitado seguindo a Portaria 444/2016 um professor 

exclusivo para melhorar o projeto, a SUBEB apresentou parecer favorável, porém 
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continuamos sem a continuidade do projeto devido à falta de profissional efetivo que queira 

assumir este projeto. 

9.1.4 Projeto Interventivo GIP - Grupo de Intervenção Pedagógica (Práticas de 

Alfabetização e Letramento) 

Visa dar atendimento àqueles alunos com dificuldades na alfabetização e assim, 

melhor integrá-los a seus pares. Este projeto, coordenado pela Pedagoga da Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA, tem o objetivo de desenvolver práticas de 

alfabetização com vistas a minimizar as lacunas do processo de alfabetização provenientes, 

principalmente, do contexto pós-pandemia Covid-19, em que o ensino funcionou 

remotamente.  

O projeto promove práticas sociais de uso da linguagem escrita e estímulo às práticas 

de leitura e escrita, que promovam os múltiplos letramentos. Prevê neste projeto o 

atendimento individualizado ou grupos pequenos de alunos (máximo grupos de 4 

alunos/horário de atendimento), desenvolvimento da competência linguística dos alunos, 

trabalhar e aprimorar a leitura, interpretação, gêneros textuais, produções de texto.  

Objetivo Geral: Possibilitar aos alunos do CEF Vila Areal, que se encontram em 

defasagem no aspecto ensino-aprendizagem, um suporte para que os mesmos avancem no 

seu desenvolvimento cognitivo referente à aquisição da leitura, da escrita e interpretação 

tanto de textos simples. O atendimento será oferecido aos alunos que apresentaram níveis 

inferiores de alfabetização, a saber alfabético e alfabetizado 1, conforme Teste da 

Psicogênese. Inicialmente, há um total de 5 alunos, distribuídos em grupos menores, sendo 

atendido uma vez na semana. 

Objetivos Específicos:  

● Propor atividades que despertem nos alunos o interesse e o desejo de ler e escrever, 

apresentação de desafios, situações e questionamentos, levando os alunos a buscar 

hipóteses e assim chegar a resolução dos desafios;  

● Produções escritas, a partir de histórias lidas, proporcionando ao aluno a livre 

expressão e a criatividade, sempre o levando a reflexão; 

● Leitura de textos, livros literários, histórias em quadrinhos, poesias, poemas, contos, 

jornais, revistas, gibis, entre outros; 



33 

 

● Contato com atividades diferenciadas e jogos onde o aluno busque estratégias e 

levante hipóteses como caça-palavras, jogo da memória, dominó, entre outros; 

● Os alunos serão observados e a medida em que forem sanadas as dificuldades, ao 

ponto de conseguirem acompanhar a turma, serão liberados. 

9.1.5 Projeto de Literatura  

O projeto promove atividades que favoreçam a evolução da leitura e escrita, bem como 

oportunizar experiências, vivências educativas e o acesso ao universo literário de autores 

homenageados. Como culminância, os alunos apresentam a obra do autor, mediante 

músicas, danças, recitam, encenam, etc, levando-os a constituírem uma relação 

diferenciada com a linguagem, aplicando o seu vocabulário e consequentemente, tornando-

os futuros leitores e produtores de texto. Este projeto atua diretamente com o projeto de 

Melhoramento das Aprendizagens com Ênfase em Português e Matemática.  

9.1.6 Projeto Integralizador (Jogos Interclasse e Feira Cultural)  

Promove a socialização, espírito de equipe, a integração interdisciplinar dos docentes, 

bem como incutir a responsabilidade nos educandos. A culminância dos projetos consta no 

plano de ação e é realizada em dois momentos especiais no calendário da escola e ambos 

possuem o mesmo tema gerador/norteador, neste ano de 2022, ainda estamos avaliando a 

aplicabilidade do projeto devido as recentes publicações da alta taxa de transmissibilidade 

do vírus da COVID19.  

9.1.7 Projeto de Apoio à Coordenação  

Este projeto conta com a necessidade de professores readaptados que auxiliem os 

coordenadores da escola, na digitação e formatação de avaliações e atividades de sala de 

aula, confecção de murais de avisos para alunos, professores e sala de aulas. Atuam 

também no registro de atrasos, controle de comunicados, advertências e suspensões, nas 

atas de coordenações coletivas de professores, com direção e supervisão pedagógica e /ou 

reunião de atendimento individualizado e pais com Coordenação. Além disso, auxiliam na 

entrega de avisos aos alunos que promovam melhor comunicação entre escola-família. 

Atuam, também, na organização e logística dos demais projetos da escola e também de 

atividades extraclasse, como passeios/visitas a locais pertinentes à ação e prática de 

atividades interdisciplinares.  
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9.1.8 Projeto Intervalo Interativo  

         Considerando a necessidade de minimizar o número de acidentes e brigas durante o 

intervalo, entre as aulas, este projeto visa integrar atividades recreativas nesses momentos 

promovendo uma cultura de paz. Esta proposição, segue as orientações da SEEDF, no que 

tange a proposta de Convivência Escolar e Cultura de Paz, promovendo espaços de diálogo, 

socialização e protagonismo estudantil. Neste projeto, são realizadas atividades recreativas 

na escola, tais como: futebol, vôlei, queimada, tênis de mesa, pula cordas, dama, xadrez e 

um sistema de som que disponibiliza músicas (pré-selecionadas e que não façam apologia 

a práticas inviáveis em um ambiente escolar).  

Com intuito de melhorar ainda mais a segurança a escola durante os intervalos 

mantêm a portaria da escola fechada a comunidade externa, essa decisão foi tomada em 

reunião com comunidade escolar desde o ano de 2017, o que de fato melhorou ainda mais 

o acompanhamento por parte da equipe diretiva e servidores de apoio nos corredores e 

dependências da escola durante este momento recreativo. 

Em 2020, este projeto foi ampliado com a Rádio Vila, os alunos, em sistema de 

rodízio, escolhem músicas para serem tocadas durante os intervalos (músicas escolhidas 

são previamente conferidas pelas professoras atuantes da sala multimídia) o que viabiliza 

um ambiente mais harmônico de participação efetiva dos estudantes. Durante os intervalos 

a internet wi-fi é liberada aos estudantes para uso livre nos seus celulares. A equipe diretiva 

teve o cuidado de bloquear sites e termos para possíveis consultas que não condizem com 

o ambiente escolar. Ao término dos intervalos o acesso é bloqueado para que não ocorra o 

uso indevido durante as aulas. Todas essas ações no intervalo promovem espaços de 

convívio respeitosos entre os estudantes, contribuindo para redução das manifestações de 

violência e construção da cultura de paz. 

 

9.2 Uso formativo do dever de casa   

De acordo com as diretrizes de avaliação educacional da SEEDF, a avaliação formativa 

é de suma importância na prática educacional. O dever de casa atua como uma atividade 

que promove o avanço das aprendizagens dando continuidade a uma educação eficiente. 

No CEF VILA AREAL o dever de casa reforça o que segue as diretrizes é um processo 
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avaliativo formativo e sua utilização acontece em benefício das aprendizagens dos 

estudantes.  

Estas atividades, em geral, são uma continuidade das propostas de sala de aula e cabe 

ao aluno finalizá-las em sua residência. Para facilitar a participação da família, quando o 

aluno não realiza os deveres de casa, os pais/responsáveis recebem um comunicado escrito 

informando da não execução dessa avaliação. Estas atividades buscam promover ao 

estudante uma autonomia nos estudos, bem como a prática da responsabilidade com o 

estudo. Estes avisos também são dados via mensagem pelo Whatsapp da escola e tem 

contribuído bastante na comunicação com a família. 

9.3 Recuperação Contínua/Processual e Dependência  

Ainda dando continuidade às diretrizes da avaliação educacional, a recuperação 

contínua ocorre de duas maneiras no CEF VILA AREAL, abrangendo alunos de menor 

rendimento ou até mesmo toda a turma retomando um conteúdo que foi percebido pelo 

professor de maior dificuldade de entendimento dos estudantes.  A partir da avaliação 

diagnóstica  e dos reagrupamentos intraclasse,  o professor atuará com estratégicas 

específicas de acordo com a necessidade de cada estudante de maneira individual e/ou 

coletiva com o intuito de vencer as fragilidades pedagógicas.  

Ressalta-se que como o nome mesmo indica, essa recuperação ocorre de maneira 

contínua ao longo do ano letivo, e geralmente esta retomada ou re-trabalho acontece 

bimestralmente, mas não impede de que em caso necessário o professor continue 

retomando conteúdos em diferentes momentos do ano letivo fortalecendo o ensino-

aprendizagem do aluno. Ainda há a possibilidade de realizar esta recuperação processual 

com a estratégia do reagrupamento intraclasse. 

De acordo com as Diretrizes da Avaliação Educacional e em atendimento ao artigo 138 

da Resolução nº 01/2012-CEDF, o regime de progressão parcial com dependência no CEF 

VILA AREAL é ofertado durante o ano letivo, a partir do 2º bimestre, momento em que o 

professor já conseguiu, a partir da avaliação diagnóstica, perceber as reais dificuldades 

pedagógicas do estudante e auxiliá-lo no processo de recuperação do conteúdo e da 

aprendizagem. 
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Com a mudança da dependência, na organização escolar em ciclos, que será apenas 

entre os blocos I e II, a mesma estratégia usada na recuperação contínua está sendo 

adotada com os estudantes em dependência, priorizando atividades ao longo do ano e não 

pontuais no semestre letivo, como era rotina em nossa escola. 

O aluno precisa identificar que todas as atividades que envolvam retomada de 

conteúdos devem ser fortalecidas para vencer as defasagens de aprendizagem “carregadas” 

pelo estudante via dependência escolar. 

 9.4 Conselho de Classe  

O Conselho de Classe (colegiado de professores, coordenadores, direção e orientação 

educacional), tem como objetivo primordial acompanhar e avaliar o processo de educação 

de ensino-aprendizagem dos educandos. Essa reunião é realizada bimestralmente para 

análise do rendimento de cada turma e tomada de providências para sanar as dificuldades 

de aprendizagem ou extraordinariamente quando necessário.  

O CEF Vila Areal cumpre os critérios estabelecidos no Regimento Escolar das Escolas 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e irá adotar desde o ano de 2018 os registros 

com foco nas dificuldades e nas aprendizagens facilitando, inclusive, para a família na real 

identificação do problema pedagógico e nas estratégias de acompanhamento dos estudos e 

avanços do estudante que devem também serem feitos extraclasse. 

Desde 2017, nossa escola promove rodízio de Conselhos de Classe com a participação 

também dos alunos e seus pais/responsáveis, essa importante estratégia tem como foco as 

turmas que apresentam maiores problemas disciplinares e com dificuldades na rotina e 

hábitos de estudo. Devido ao crescimento no número de casos de COVID19, esta ação foi 

suspensa temporariamente. 

9.5 Estratégias de avaliação do trabalho pedagógico 

Com intuito de auxiliar na avaliação do trabalho pedagógico, todas as avaliações 

formativas passam pela avaliação do coordenador e da supervisão pedagógica juntamente 

com o próprio professor. Esta proposta inclui a análise documental das atividades, o diálogo 

e a troca de experiências e auxílio na elaboração de propostas pedagógicas que promovam 

o ensino-aprendizagem, a uniformização das atividades criando além de um padrão estético 
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(cabeçalhos, orientações, entre outras informações), um padrão de coerência com o 

conteúdo e a aprendizagem.   

Além desse processo ser contínuo essa interlocução auxilia nas atividades 

interdisciplinares entre os diferentes componentes curriculares, bem como auxiliam nos 

registros deste processo pedagógico e na execução de ações que promovam a superação 

da aprendizagem pelo estudante. 

9.6 Procedimentos e Instrumentos Avaliativos 

9.6.1 Sistema Permanente de Avaliação Educacional – Prova Diagnóstica  

 

O SIPAE/DF, foi instituído pela Portaria nº 420 de 21/12/2018 e tem como objetivos: 

assegurar o processo de avaliação do desempenho dos estudantes, da gestão e do contexto 

escolar, com vistas a redirecionar as políticas públicas educacionais e viabilizar intervenções 

pedagógicas e administrativas que promovam a equidade e a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem.  

Desde 2017 nossa escola utiliza os relatórios disponíveis após avaliação para executar 

estratégias individuais e/ou coletivas que promovam as aprendizagens, entre elas: 

Construção do Relatório Formativo de Avaliação – RFA (anexos) usado nos Conselhos de 

Classe e apresentado aos responsáveis em reunião de pais/responsáveis; enturmação dos 

alunos para o ano letivo subsequente separando ou reunindo os alunos conforme os níveis 

de aprendizagem; alunos com obtenção do nível 5 atuam em diferentes momentos como 

alunos monitores em sala de aula motivando o estudante ao protagonismo estudantil e na 

compreensão do conteúdo e no auxílio da aprendizagem coletiva. 

9.6.2 Avaliação interdisciplinar 

No ano de 2017, os temas foram água, racismo e bullying. Em 2018, os temas foram 

cultura digital, respeito e cyberbullying. E em 2019 o tema abordado na avaliação 

interdisciplinar foram os problemas sociais tais como o desemprego, violência, criminalidade, 

educação, moradia, saúde, racismo, etc. Em 2020, esta avaliação não aconteceu e em 2021 

a avaliação foi aplicada, on-line e impressa, com o tema COVID19, no 2º bimestre. Em 2022, 

para os alunos de 6º e 7º ano essa avaliação será feita em 2 dias com objetivo de recuperar 

e melhorar a interpretação de texto dos alunos que está defasada devido à pandemia, o 

tema será África. Para os alunos de 8º e 9º ano será realizada a avaliação interdisciplinar 
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com o tema Água e Guerra na Ucrânia, e no 2º semestre/2022 será com o tema Semana de 

Arte Moderna, devido às comemorações pelo centenário e Consciência Negra. Cabe 

destacar que este é um trabalho discutido e organizado nas coordenações coletivas com a 

participação de todo o corpo docente da escola. É uma proposta pedagógica que reúne três 

etapas: elaboração da matriz interdisciplinar (observando os diferentes conteúdos de cada 

campo do conhecimento), reflexão e discussão do tema gerador, assim como o instrumento 

avaliativo e a análise dos resultados da ação.  

Portanto, esta avaliação é intrinsecamente elaborada em um pressuposto comum a um 

conjunto de disciplinas conexas; na interdisciplinaridade a coordenação dos esforços permite 

a geração de conhecimentos através de diferentes modalidades de interação visando à 

integração de conceitos, métodos ou dados em torno de uma ideia, problema, tema, ou 

questão particular. Ao longo do ano letivo é o tema segue a interdisciplinaridade, com os 

conteúdos de cada componente curricular, e nas aulas de PD – Parte Diversificada. 

9.6.3 Avaliações bimestrais, teste ou estudos dirigidos 

No CEF VILA AREAL considerando as Diretrizes de Avaliação Educacional possui 

estes instrumentos como forma avaliativa, entretanto não são obrigatórias em todos os 

componentes curriculares. Esta avaliação formativa quando usada pelo professor é uma das 

avaliações não sendo única ao longo do bimestre, quando adotada possui um 

acompanhamento do coordenador e supervisor pedagógico, na elaboração, execução e 

interpretação de resultados. 

Tanto provas como testes no CEF VILA AREAL são mistas, portanto a elaboração 

destas avaliações conta com questões objetivas (certo ou errado, múltipla escolha) e 

também questões subjetivas que permitam ao professor perceber lacunas no processo 

ensino-aprendizagem, bem como transtornos educacionais (como dislexia, discalculia, por 

exemplo). 

Além disso, nossa escola é inclusiva e tem alunos ANEEs, portanto juntamente com as 

professoras da sala de recursos e equipe EEAA os professores são orientados nas 

adequações curriculares de maneira individual de acordo com as limitações e ritmo dos 

estudantes.  
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9.6.4 Contrato didático  

O foco dessa avaliação é APRECIAR o aluno no sentido de que o indivíduo estudante 

não está na escola apenas como um mero coadjuvante, mas sim como “personagem 

principal” do CEF VILA AREAL.  A palavra APRECIAR desfragmenta-se em 8 critérios de 

avaliação, são eles: Assiduidade, Participação, Responsabilidade, Entrosamento, 

Comprometimento, Interesse, Atenção e Reciprocidade. Esses critérios são avaliados ao 

longo de todo processo educacional, inclusive norteador do processo de Recuperação 

Contínua.  

Para auxiliar nessa avaliação quinzenalmente nas coordenações coletivas, 

orientadora, coordenadores e Direção verificam alunos infrequentes, ou com dificuldades de 

aprendizagem que possam ser encaminhados para o SAA/CEF 10 ou os infrequentes são 

encaminhados ao Conselho Tutelar de Arniqueira e responsáveis são convocados para 

conversa com Direção e SOE.  

Também é reforçado aos professores a necessidade do “feedback positivo” em que os 

alunos recebam elogios pela postura correta durante o processo educacional, por isso o 

termo APRECIAR. Desde o ano de 2019, alguns professores além do APRECIAR incluíram 

outros critérios dados por sugestão dos próprios estudantes, permitindo o protagonismo no 

processo de autoavaliação e de construção coletiva.  

9.7 Convivência Escolar e Cultura de Paz 

De acordo com o caderno orientador, o conceito da cultura de paz surge do 

reconhecimento da cultura de guerra/violência do modelo de sociedade vigente e reúne 

estratégias para a transformação dos valores de violência para valores de uma Cultura de 

Paz e Não-Violência. Compreendendo que a paz se configura para além de um contexto 

livre de agressões e violências diretas, busca-se o combate a qualquer violação de direitos 

fundamentais e dignidade da pessoa humana.  

Desse modo, a Cultura de Paz pode ser compreendida como um marco de respeito 

aos direitos humanos e se constitui como um conjunto de valores, atitudes, tradições, 

comportamentos e estilos de vida baseados no respeito à vida, no fim da violência e na 

promoção e prática da não-violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação; no 

pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; no 

compromisso com a solução pacífica dos conflitos; nos esforços para satisfazer as 
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necessidades de desenvolvimento e proteção do meio-ambiente para as gerações presente 

e futuras; no respeito e fomento à igualdade de direitos, oportunidades de todas as pessoas 

à liberdade de expressão, opinião e informação; na adesão aos princípios de liberdade, 

justiça, protagonismo, democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, 

diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade; para 

assegurar os valores fundamentais da vida democrática, como igualdade e justiça social. 

Cabe lembrar, que as situações de conflito ocorrem nas interações entre pessoas e 

grupos. No caso da escola, as situações de conflito são fundamentais, para se promover 

uma Cultura de Paz, transformando-as em aprendizagem por meio do diálogo e de ações 

de fortalecimento de vínculos entre pares e na coletividade, visto que eles continuarão 

convivendo no mesmo espaço físico e social. 

Objetivo: promover na escola um ambiente de respeito para que a diferença não seja 

tratada na óptica da exclusão, do desrespeito e da violência, visto que a escola é um espaço 

de realidades diversas, não diferente da realidade social fora de seus muros. 

Objetivos específicos:  No CEF VILA AREAL desde a gestão iniciada em 2017 temos 

fortalecido a convivência harmônica e que promova uma cultura de paz e  várias ações 

continuam sendo fortalecidas em  acordo com, também com a nova orientação da SEEDF 

em prol de um ambiente pacífico e de respeito. 

● Intervalo interativo com jogos, músicas e brincadeiras todos monitoradas pela equipe 

diretiva e servidores da CAE – Apoio disciplinar; 

● Diálogo constante entre estudantes, seus responsáveis e equipe diretiva e 

pedagógica para redução de conflitos; 

● Palestras motivacionais e instrucionais com temas alusivos à cultura de paz; 

● Campanhas constantes na escola e nas redes sociais: bullying, cyberbullying, Diga 

não à violência, o não revidar agressões verbais e físicas; racismo, injúria racial e 

assédio (sexting), combate a violência infantil e sexual, vacinação entre outros 

temas– Nos anexos há alguns exemplos de campanhas realizadas em nossas redes 

sociais. 

● Convocação de pais e/ou responsáveis para unidade de ação em relação a vida 

escolar do estudante; 
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● Encaminhamentos ao SOE e caso necessário ao Conselho Tutelar de Arniqueira em 

casos de risco de vida, mutilação autoprovocada, negligência familiar. 

 

Todas essas ações ocorrem continuamente e sistematicamente no CEF VILA AREAL, 

tendo em vista que nossa escola está comprometida com uma convivência que rejeite a 

violência e eduque para a paz, desenvolvendo um planejamento consistente com ações 

cotidianas voltadas para três grandes categorias de conteúdos, conforme citado por JARES 

(2002) que são:  

Conteúdos de natureza humana: o direito à vida e ao desejo de viver, à dignidade, à 

felicidade, à esperança. 

Conteúdos de relação: ternura, respeito, não-violência, aceitação da diversidade e 

rejeição a qualquer forma de discriminação, solidariedade, igualdade. 

Conteúdos de cidadania: justiça social e desenvolvimento, laicismo, Estado de Direito, 

direitos humanos. 

Responsáveis, coordenadores e participantes das ações: Equipe Diretiva, 

Coordenadoras, Serviço de Orientação Educacional, Equipe de Especializada de Apoio às 

Aprendizagens, Professores readaptados, Professores regentes, Servidores da Carreira 

Assistência, responsáveis pelos estudante e os próprios estudantes. Além de convidados 

que possam aprimorar experiências e auxiliar no alcance dos objetivos. 

Período de execução: durante todo o ano letivo 

 

10. Organização da proposta curricular da escola e Plano de ação 

10.1 Planejamento dos componentes curriculares.  

Conforme o Currículo em movimento da SEEDF, os anos finais do ensino fundamental 

constituem uma fase que requer atenção especial por parte do poder público e de todos os 

agentes que nela atuam, no sentido de iniciativas e ações que reconheçam suas 

especificidades e que busquem alternativas para suas problemáticas. Como fase 

intermediária, protagoniza ruptura na lógica organizacional em relação a sua fase anterior, o 

que exige um olhar diferente para a comunidade escolar e seus estudantes, que agora estão 
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submetidos a uma organização que contempla uma quantidade maior de docentes e de 

componentes curriculares.  

10.2 Planos de ação   

Visando facilitar a organização, racionalização, acompanhamento e execução das 

atividades escolares, elabora-se anualmente o plano de ação pedagógico e também da 

orientação educacional (anexos ao final deste PPP). Este plano tem autonomia de ajustes 

ao longo do ano letivo, conforme a necessidade de alterações e/ou mudanças no calendário 

escolar (greve, paralisações, carência de professor, etc). 

Desde 2018 com a adesão da SEEDF ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI foi 

incluído no kit do professor, um manual de operações básicas para uso do SEI, com o intuito 

de auxiliar na abertura de processos eletrônicos e evitar problemas futuros na vida do 

servidor e na rotina escolar e no ano de 2020 e 2021, foram aprimorados o acesso dos 

servidores a plataforma Gsuite com o e-mail @edu.se.df.gov.br, e aprimorando as ofertas 

pedagógicas tecnológicas desta plataforma e também do Google sala de aula. 

No ano de 2022 continuamos com a sala virtual da coordenação, sendo um espaço de 

informação atualizado constantemente e que auxilia na agilidade e comunicação mais 

restrita com os documentos e instrumentos que fazem parte do cotidiano escolar. 

 

 11. GESTÃO ESCOLAR 

11.1 Gestão participativa 

A participação da comunidade escolar é fundamental para o sucesso da escola e deve 

ser incentivada cada vez mais, porém, inúmeros percalços ainda se colocam à frente da 

gestão democrática quando o assunto é a participação da comunidade escolar por meio dos 

conselhos. No CEF VILA AREAL, a Direção vem reforçando o processo de mobilização e 

envolvimento do Conselho Escolar, até mesmo porque neste ano haverá novas eleições e 

procuramos parceiros proativos nessa instituição. 

Continuamos com reuniões do Conselho Escolar para discutir os critérios e 

procedimentos para utilização dos recursos financeiros e também as datas para os dias 

móveis e sábados letivos.   
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Sabemos que administrar democraticamente o espaço escolar é uma atividade que 

exige comprometimento com o fazer educacional. Na gestão participativa, o CEF VILA 

AREAL foca no protagonismo estudantil, e nesse contexto o Conselho Escolar é fundamental 

na participação das principais decisões da escola, tornando-se parceiros e responsáveis 

pela definição de objetivos, metas, alvos e resultados finais. A busca da participação do 

conselho significa maior comprometimento dele com os resultados da escola e com o 

sucesso das ações realizadas pela Direção, professores e servidores. 

Há desafios, pois mobilizar a comunidade não é tarefa fácil, mas a busca pelo diálogo 

e pelo conhecimento e empoderamento da comunidade é muito importante para 

fortalecermos a gestão democrática. Para auxiliar nessa comunicação e que a comunidade 

esteja mais presente nossa escola criou, nas redes sociais – Facebook – CefVilaAreal e 

Instagram - @cefvilaareal páginas virtuais da escola para que possamos aprimorar a 

interação. Além das redes sociais, a escola passou a utilizar o aplicativo Whatsapp como um 

meio de comunicação direta com os responsáveis dos alunos, através dele são enviados 

comunicados, bilhetes, convocações… 

Nessas redes sociais são inclusas dicas de estudo, avisos, vídeo aula, comunicados, 

informações de oficinas, parceiros da escola, atendimento da equipe PSE, oportunidade de 

emprego, parcerias com jovem aprendiz, entre outros temas pertinentes na rotina escolar e 

de importância social e informativa. 

11.2 Gestão de Pessoas 

No CEF VILA AREAL é um desafio motivar a equipe para a busca de um objetivo 

comum – a qualidade do ensino em busca de uma aprendizagem significativa. Nesse sentido 

é imprescindível que sejam preservados e fortalecidos os momentos de reunião pedagógica 

(coordenação) e que de tempo em tempo seja realizado, também encontros com demais 

servidores que atuam diretamente no administrativo, conservação e limpeza, merenda, etc. 

Essa conduta visa o fortalecimento da equipe e da Instituição em si.  

Devido esse desafio a Direção e/ou coordenação e/ou supervisão busca ouvir os 

servidores nas suas angústias e solicitações para que seja fortalecido o ambiente do diálogo. 

Como já foi citado neste PP o lema é “O que não te desafia não te transforma”, por isso, a 

necessidade de constante motivação, oportunidade de reciclagem dos professores, 

fortalecer o feedback positivo nos acertos das atividades pedagógicas, a parceria na 
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formulação de projetos coletivos que promovam a qualidade do ensino e consequentemente 

a motivação do estudante. 

Segundo SOARES (2008), constata-se, que a gestão de pessoas favorece, 

inegavelmente, o desenvolvimento do ato criativo e da reciprocidade em ensinar e apreender 

os conteúdos explorados, formando-se uma rede de compartilhamento que propicia 

ambientes saudáveis onde se promovem as satisfações: profissional e pessoal, além da 

motivação de todos. 

Essa parceria da Direção e demais servidores busca reduzir a carga de estresse, a 

desmotivação, o corre-corre diário e as eventualidades que ocorrem na vida de qualquer 

indivíduo, sempre que possível, em datas simbólicas, são realizados momentos de encontro 

com toda a equipe fortalecendo, como já foi supracitado, a união das pessoas. 

Anexo a esse PPP, segue a listagem com nosso quadro de servidores públicos e 

terceirizados que atuam no CEF VILA AREAL: professores efetivos, professores 

temporários, servidores da CAE, servidores terceirizados. 

11.3 Gestão Financeira e Administrativa 

 Para auxiliar a gestão financeira dos recursos disponibilizados pelo GDF, temos o 

apoio de uma empresa de contabilidade, além dos próprios gestores. Nas reuniões com o 

conselho escolar são decididos as políticas e os critérios de distribuição dos recursos, 

sempre buscando uma gestão que busca transparência nos recursos. Ressalta-se que neste 

contexto a gestão administrativa atua em conjunto, pois muitos dos recursos de melhoria da 

infraestrutura, patrimônio e recursos tecnológicos dependem do bom andamento dos 

recursos financeiros. 

Como foi citado, neste PPP, o CEF VILA AREAL, passou por reformas significativas, 

em 2017, 2018 e 2019, com o auxílio da Administração de Águas Claras e verbas de 

gabinete de deputados distritais, diante desta importante ação conseguimos melhorar, um 

pouco, a infraestrutura básica para servidores e estudantes. Mas fortalecemos a 

necessidade de que nossa escola tenha um olhar diferenciado, uma vez que já completou 

mais de 30 anos de existência e há necessidade de uma reforma estrutural de grande porte. 

No ano de 2019, a escola recebeu a 1ª parcela da verba do PDAF que foi usada, em 

parte, para aquisição de materiais pedagógicos. Além disso a situação do PDDE que estava 
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pendente, devido a problemas nas gestões anteriores foi resolvida e nossa escola já está 

adimplente e aguarda a liberação do recurso via Ministério da Educação e Cultura - MEC. 

No ano de 2020, a escola recebeu as verbas do PDAF verba que foi investida na 

aquisição de material de pintura da UE e na execução do serviço, aquisição de material 

pedagógico, esportivos, gás de cozinha, tintas, toner e master para uso de impressão de 

material pedagógico, e também na aquisição de material para serviços elétricos utilizados 

no reparo, manutenção e acréscimo de mais tomadas nas salas de aula devido a 

implementação de mais um projeto da nova gestão, a colocação de computadores com 

acesso a internet  em todas as salas de aula. Ferramentas basilares e de suporte aos 

professores, na aplicação e uso de novas tecnologias.  

Neste ano o recurso continua sendo usado para melhorias das condições da escola 

para retorno do atendimento presencial dos estudantes, e no caso do PDDE os recursos 

estão sendo destinados para melhoria no atendimento dos estudantes, principalmente os 

NEEs. Algumas obras ainda estão sendo executadas, entre elas: reforma de todo pátio da 

escola, ginásio e com aplicação de granitina em todos os espaços, pintura da quadra. 

Reforma do laboratório de informática.  

 

12. Acompanhamento do Planejamento Pedagógico  

A execução do Projeto Político Pedagógico será acompanhada e avaliada no decorrer 

do ano letivo, nas coordenações coletivas, nas avaliações pedagógicas previstas no 

calendário e a nível institucional pela Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga – 

CRE, bem como discutidas com o Conselho Escolar e pode ser alterado conforme a 

necessidade e/ou adequação de novas estratégias pedagógicas. 
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ANEXO I – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA 
 

REGISTRO FORMATIVO DE AVALIAÇÃO – RFA - ENSINO FUNDAMENTAL  ANOS FINAIS  - ANO LETIVO: 2022 
 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA AREAL – 3901 6757 
Professores(as):  ____________________________________________________________________________________________ 

Componente Curricular:  ( x  ) Arte  ( x ) Ciências   ( x ) Ed. Física   ( x ) Geografia     ( x ) História   ( x  ) Inglês   (x ) Português    ( x ) Matemática     

 ESTUDANTE: __________________________________________________________ 
 Ciclos para as Aprendizagens   Bloco I:  (   ) 6º ano   (   ) 7º ano     Turma: _______ Turno:  (   ) Matutino  (  ) Vespertino 

    Bloco II:  (  ) 8º ano   (   ) 9º ano     Turma:      Turno:  (  ) Matutino  (  ) Vespertino 
 

Período:                                 Total de aulas dadas:                          Total de Faltas:  
 

Orientamos que ao elaborar o Registro Formativo de Avaliação - RFA, considere o real sentido da AVALIAÇÃO FORMATIVA conforme 
preconizam os documentos norteadores da SEEDF: Currículo da Educação Básica (2014), Diretrizes de Avaliação Educacional1 (2014) e o Projeto 
Político-Pedagógico da Unidade Escolar, pontuando sobre os seguintes aspectos: 
 

a) APRENDIZAGENS PROPOSTAS: 

● Aprendizagens específicas de cada disciplina – planejamento multi e interdisciplinar – foram listadas e relacionadas no I-Educar pelos 
professores regentes. 

● Compreensão de sua prática social a partir das aprendizagens, sendo possível inclusive perceber mudanças de postura, hábitos e atitudes 
diante do conteúdo e da realidade apresentada. 

●  Os conhecimentos escolares (experiências e currículo das disciplinas) contribuem para a formação do cidadão, incorporados como 
ferramentas nos quais o estudante irá recorrer e utilizar de recursos para solucionar diferentes tipos de problemas de maneira exitosa. 

(   ) outros – Especificar: 

 

 
 

b) POTENCIALIDADES APRESENTADAS PELO ESTUDANTE, CONSIDERANDO AS APRENDIZAGENS PROPOSTAS: 

(   ) Esforçado(a), mesmo apresentando dificuldade em expor as ideias em forma de texto. 

(   ) Organizado, (a) quando questionado (a) de maneira oral explana corretamente e com clareza evidencia-se a aprendizagem. 

(  ) Estudante interage com os colegas e professores auxiliando na construção do conhecimento, aprendendo novas formas de pensar,  

construindo significados, estabelecendo relações interpessoais, percebendo limites e descobrindo no outro possibilidades para si. 

(   ) Estudante exerce liderança positiva com seus demais colegas, auxilia o(a) professor (a) como estudante monitor (a) auxiliando os colegas 

na compreensão das aprendizagens 

(    ) Estudante possui aptidão de organizar comportamentos, descobrir valores, inventar projetos, mantê-los, ser capaz de solucionar problemas 

e analisá-los. 

(   ) Outros: Especificar 

 

 

 

 

 
 

c) FRAGILIDADES APRESENTADAS PELO ESTUDANTE, CONSIDERANDO AS APRENDIZAGENS PROPOSTAS: 

(   ) Apresenta extrema dificuldade no letramento, compreende o conteúdo, porém não consegue repassar em forma de texto de maneira clara 

e/ou objetiva. 

(   ) Mesmo com acompanhamento individual estudante tem muita dificuldade/bloqueio na oralidade durante leitura textual. 

 
1

As Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2014), página 48, orientam que o RFA “será solicitado apenas nos casos em que o Diário de Classe não consiga apresentar todas as evidências 

necessárias para caracterizar a vida do estudante, seja por causa da mudança de regime (seriado/ciclos ou ciclos/seriado), as demandas judiciais, nas ocorrências médicas, psicopedagógicas, 
terapêuticas e outras que o Conselho de Classe julgar necessárias”. Em relação ao preenchimento do Registro Formativo de Aval iação - RFA, as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, 
orientam na página 49, para que não sejam utilizados nos registros de avaliação rótulos, expressões constrangedoras e outras referentes à avaliação informal com intenção de exclusão ou punição. 
Orienta, ainda para que “não ocorram relatos ou termos desabonadores destinados às famílias, às condições sociais e a outras situações que não sirvam para qualificar o processo de ensino e de 
aprendizagem”. 

 



 

(   ) Estudante não compreende a relação da sua prática social com os conteúdos e discussões sobre o tema abordado em sala de aula. 

(  ) Após leitura de texto e/ou explanação das idéias apresentadas, com discussão coletiva em sala de aula o estudante ainda assim não 

consegue realizar as atividades propostas. Percebe-se falta de pré-requisitos para realizar as atividades de maneira autônoma. 

C. CONTINUAÇÃO FRAGILIDADES APRESENTADAS PELO ESTUDANTE, CONSIDERANDO AS APRENDIZAGENS PROPOSTAS - 

(   ) Tem o hábito de realizar as atividades com pressa e com respostas curtas e/ou incompletas, percebe-se que o mesmo tem dificuldades em 

articular as ideias e falta de vocabulário para repassar ao contexto da questão. 

(   ) Após explanação das regras e/ou cálculos matemáticos, apresenta extrema dificuldade em realizar as atividades, percebe-se falta de pré-

requisitos quanto as quatro operações matemáticas básicas (adição, subtração, multiplicação, divisão) com números inteiros, decimais. 

(   ) Atrapalha-se na construção as equações matemáticas, principalmente pela pouca compreensão durante a interpretação. 

(   ) Apresenta dificuldade no tratamento das informações quando estas são expostas em infográficos, gráficos, tabelas ou imagens. 

(   ) Atrapalha-se em relacionar fatos históricos e a realidade atual, bem como sua prática social para mudança do contexto atual. 

(   ) Coordenação motora insuficiente, dificuldades com determinação de lateralidade e falta de noção espaço-temporal. 

(   ) Sem rítmica, dificuldade em ações simples, tais como correr, pular e escalar e /ou pouca capacidade de manusear materia is diversos tipo 

bolas, bastões e cordas. 

(   ) Estudante com inúmeras ausências sem justificativa o que dificulta nas aprendizagens, bem como analisar suas reais fragilidades. 

(   ) Outros: Especificar 

 

 

 

 

 
 

d) DIANTE DAS FRAGILIDADES APRESENTADAS PELO ESTUDANTE, RELATE AS INTERVENÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS UTILIZADAS 

E DE QUE FORMA O ESTUDANTE RESPONDEU A CADA ESTRATÉGIA. 

(  ) Estudante encaminhado(a) para o Projeto GIP - Grupo de Intervenção Pedagógica (Práticas de Alfabetização e Letramento), coordenado 

pela Pedagoga da EEAA;  e/ou outras parcerias para acompanhamento individualizado. Objetivo: melhorar o letramento, oralidade e 

interpretação dos textos. Houve melhora considerável, há necessidade de manter a estratégia para os bimestres seguintes e/ou ano 

seguinte. 

(     ) Estudante encaminhado(a) para a Sala de Apoio à Aprendizagem (Polo CEF 10 de Taguatinga) com o objetivo de realizar atividades que 

possibilitem o desenvolvimento de estratégias para superação de dificuldades apresentadas pelo Transtorno Funcional Específico, tais como 

atenção, concentração, raciocínio lógico e etc. .  

(   ) Estudante encaminhado (a) ao SOE e/ou equipe da Direção para estratégia de orientação dos hábitos de estudo. Estudante apresentou 

melhora na organização dos estudos e tem apresentado as atividades propostas de maneira completa, percebe-se a presença e 

participação da família nesse processo de mudança. 

(   ) Devido as dificuldades apresentadas estudante tem prazo maior para entregar as atividades propostas e quando possível as correções são 

realizadas de forma individualizada. As avaliações do estudante são adaptadas para promover as aprendizagens. 

(   ) Devido a dificuldade de expor as ideias em texto. Maior amplitude de recursos de avaliação, principalmente atividades coletivas, nas quais 

são possíveis perceber que o (a) estudante consegue resolver a situação problema ou discutir sobre o tema a partir desta ‘provocação coletiva’. 

As avaliações neste caso foram orais. 

(   ) Aulas com exposição de imagens e/ou tabelas e/ou gráficos e realizadas diversas interpretações de maneira coletiva e também 

individual.  

(   ) Devido as dificuldades nas operações básicas. Uso de calculadora para que o (a) estudante compreenda a construção das equações 

sem que perca o ritmo da aula realizando os cálculos, nesse caso a família do (a) estudante foi orientada a colocar também em reforço 

escolar 

(   ) Não há interesse em realizar atividades motoras. As atividades motoras do estudante são adaptadas para promover as habilidades e 

a motivação. Além do Encaminhamento ao SOE e/ou Direção. 

.(  ) Coordenação motora e/ou sem rítmica. Estudante tem prazo maior para realização dos desafios onde há necessidade de noções 

básicas de lateralidade, espaço-temporal e demais as atividades propostas e quando possível as intervenções são realizadas de forma 

individualizada. As atividades motoras do estudante são adaptadas para promover as habilidades. 

(  ) Estudante com inúmeras ausências sem justificativa o que dificulta nas aprendizagens, bem como analisar suas fragilidades. Aluno 

encaminhado à Direção para convocação da família e/ou Responsável legal e, caso necessário, acionamento do Conselho Tutelar.  

(   ) Outras estratégias 

 

 

 

 
e) REGISTRE AS OBSERVAÇÕES PERTINENTES VISANDO A PROMOÇÃO DAS APRENDIZAGENS DO(A) ESTUDANTE. 



 

(   ) Considerando o planejamento anual e interdisciplinar qual conteúdo é de fundamental importância a retomada (reagrupamentos ou outra 

estratégia) ao longo do próximo ano letivo?  Disciplina: _______________________ Conteúdo (  ) 1º bim  (    ) 2º bim    (    ) 3º bim  (   ) 4º bim. 

(   ) Considerando o planejamento anual e interdisciplinar qual conteúdo é de fundamental importância a retomada (reagrupamentos ou outra 

estratégia) ao longo do próximo ano letivo?  Disciplina: _______________________ Conteúdo (  ) 1º bim  (    ) 2º bim    (     ) 3º bim  (   ) 4º bim. 

(   ) Considerando o planejamento anual e interdisciplinar qual conteúdo é de fundamental importância a retomada (reagrupamentos ou outra 

estratégia) ao longo do próximo ano letivo?  Disciplina: _______________________ Conteúdo (  ) 1º bim  (    ) 2º bim    (     ) 3º bim  (   ) 4º bim. 

(   ) Considerando o planejamento anual e interdisciplinar qual conteúdo é de fundamental importância a retomada (reagrupamentos ou outra 

estratégia) ao longo do próximo ano letivo?  Disciplina: _______________________ Conteúdo (  ) 1º bim  (    ) 2º bim    (    ) 3º bim  (   ) 4º bim. 

(    ) Outros: Especificar 

 

 

 

 

 

 

 
RESULTADO FINAL: (   ) APROVADO      (   ) REPROVADO   (    ) ABANDONO   (   ) CURSANDO   

 
Águas Claras - DF, _____ de ______________________ de ________  

 
 

________________________________             _________________________________           ________________________________                                                            
Assinatura/Matrícula do(a) Professor(a)              Assinatura/Matrícula do(a) Professor(a)                Assinatura/Matrícula do(a) Professor(a) 
 
 
 
________________________________             _________________________________           ________________________________                                                            
Assinatura/Matrícula do(a) Professor(a)              Assinatura/Matrícula do(a) Professor(a)                Assinatura/Matrícula do(a) Professor(a) 
 
 
 
________________________________             _________________________________           ________________________________                                                            
Assinatura/Matrícula do(a) Supervisor(a)              Assinatura/Matrícula do(a) Diretor(a)                Ciente Família e/ou Responsável Legal 
            e/ou Coordenador(a) 
 

● Observações Gerais sobre o RFA – Registro Formativo de Avaliação: a) é o documento oficial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o qual, quando 
solicitado, deve ser apresentado à Coordenação de Supervisão, Normas e Informações do Sistema de Ensino – COSIE; b) Constitui documento de escrituração escolar que 
também compõe o dossiê do estudante, devendo o documento original, acompanhá-lo em caso de transferência, quando solicitado pela escola de destino; c) Deve ser 
compartilhado com as famílias e/ou os responsáveis legais e com o próprio estudante; d) Constitui fonte informativa para o trabalho pedagógico com o estudante; e) Deve ser 
preenchido sem emendas ou rasuras; f) O Campo “Resultado Final” deve ser preenchido apenas ao final do 4o Bimestre, observando: 1.) Cursando para todos os 
estudantes que estejam matriculados em unidades escolares que aderiram ao 3º ciclo para as Aprendizagens e cursam o 6º ou o 8º ano do 3º Ciclo, bem como para aqueles 
estudantes beneficiados com a “Adequação Curricular na Temporalidade”; 2.) Reprovado, apenas ao final do 7º ano do 3º Ciclo, quando for o caso; e, ao final do 9º ano 
do 3º Ciclo, para aqueles estudantes matriculados em Unidades Escolares que aderiram à Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens, quando for o caso. Destaca-
se que, no caso das unidades escolares que estão organizadas em ciclos, só há possibilidade de reprovação no final dos blocos (Diretrizes Pedagógicas para Organização 
Escolar do 3º Ciclo- SEEDF); e, 3.) Reprovado, quando for o caso, para todos os estudantes que estejam matriculados no 6º, 7º, 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental, cuja 
Organização Escolar é Seriada; 4.) Reprovado, para todos os estudantes que excederam aos 25% (vinte e cinco por cento) de faltas permitidas, nos termos do Regimento 
Escolar. 
Observação importante: O RFA – Registro Formativo de Avaliação – deve ser assinado pelo(a) Professor(a), Coordenador(a) Pedagógico(a) e Pai/Mãe ou Responsável Legal 
do Estudante. 

● Observações Gerais do CEF VILA AREAL: Todas as dificuldades apresentadas neste documento foram identificadas ao longo do ano letivo e em Conselho de Classe e nas 
coordenações pedagógicas, as principais estratégias foram identificadas e criadas para que de forma coletiva, interdisciplinar e também multidisciplinar sejam promovidas as 
aprendizagens. 
O Projeto GIP - Grupo de Intervenção Pedagógica (Práticas de Alfabetização e Letramento)  está incluso no PPP do CEF VILA AREAL tem o objetivo de desenvolver práticas de 
alfabetização com vistas a minimizar as lacunas do processo de alfabetização provenientes do contexto pós-ensino remoto. Funciona sob ciência do responsável do estudante 
e é coordenado pela Pedagoga da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA. 
Todas as turmas possuem cadernos de registros separados por estudantes que complementam esse RFA, uma vez que há encaminhamentos diários e/ou atendimentos 
específicos que inviabilizam o registro neste documento. 



 

                          ANEXO II – PLANO DE AÇÃO 2022 

 

 

 



 

 



 



 
 



  



 
 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO III – PLANO DE AÇÃO – SALA DE LEITURA – PROJETO DE LITERATURA

Projeto Conhecendo Leitores – Projeto Literário 2020 

Objetivos:  

● Incentivar a leitura. 

● Conhecer autores que fazem parte da nossa história e da nossa cultura, bem como sua vida e algumas de suas obras. 

● Despertar nos alunos o gosto pela leitura. 

● Desenvolver a oralidade. 

● Desenvolver a criatividade e o senso crítico dos alunos, através de produções escritas. 

● Desenvolver a socialização dos alunos com trabalhos em grupos. 

Estratégias: Realização de leitura de várias obras literárias, bem como temas diversificados de acordo com o ano/bloco dos alunos. A cada 

bimestre serão disponibilizados outros títulos e a culminância será realizada de acordo com a estratégia pedagógica de cada professor ou 

pelos professores das áreas do conhecimento ou PD, em data a ser definida pelos mesmos. Sugere-se a tecnologias e do APRECIAR 

Sugestão avaliativa:  Produções escritas; Produções artísticas envolvendo tecnologias diversificadas, como: teatro, desenhos, pinturas 

entre outros; Confecção de cartazes; Bibliografia do autor estudado; Ficha Literária;Produções orais. 

Seminários e debates sobre os alguns temas lidos, como: Vida de droga e De bem com a vida (tema: drogas) e Na cor da Pele e A 

Escrava Isaura (tema: Preconceito Racial) 

Uso dos livros do Projeto Aprova Brasil – Português e Matemática – Projeto Escola que Queremos – atividades complementares com os 

Professores Regentes de Português e Matemática.

 

 

 

 



 

ANEXOS IV- PLANO DE AÇÃO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – 2022 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Marta Marins Pereira Solares                                        Matrícula: 2398133                   

Turno: matutino/vespertino 

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). 

 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 

1) Melhorar o nível de autoconfiança e a qualidade de vida dos estudantes; 

2) Divulgar materiais informativos e explicativos: folder, posts, jogos virtuais, vídeos, campanhas; 

3) Ouvir os alunos, orientando-os, com o objetivo de consolidar as relações democráticas na escola. Reduzir e eliminar quaisquer 

formas de desentendimento entre professor e aluno e aluno e professor; 

4) Promover estratégias que contribuam no desenvolvimento de habilidades e competências, permitindo aos alunos aprimoramento na 

aprendizagem; 

5) Informar e orientar a família sobre o sistema de Garantia de Direitos da Criança e do adolescemte e de serviços de apoio social; 

6) Sensibilizar os estudantes quanto a participação efetiva nas aulas, contribuindo na organização do trabalho escolar e autonomia de 

estudos; 

7) Promover a satisfação nos relacionamentos, aumentar a habilidades de superar adversidades, de lidar com conflitos 

8) Oferecer informações e orientações para melhores escolhas, sensibilização e valores de vida; 



 

9) Intervir de forma coletiva e/ou individual a respeito das consequências das atitudes preconceituosas e discriminatórias dentro e fora 

da escola; 

10) Contribuir para a formação cidadã dos estudantes 

11) Promover atividades de adaptação aos estudantes garantindo avanços na aprendizagem, na postura do educando, nas relações 

interpessoais e no desenvolvimento pessoal., facilitando assim, sua aprendizagem; 

 

TEMÁTICA FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

  

  

EIXO DE AÇÃO PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

  

Ed.Cid
adania 

DH 

Ed. 
Dive
rsid. 

Ed. 
Sust
ent. 

01 - Autoestima     X Acolhimento nas situações de busca espontânea ou 
indicada; 
Registro do Acolhimento; 
Escuta sensível e ativa; 
Encaminhamento e articulação de rede; 
Procedimento de devolutivas ao responsável pela 
solicitação de encaminhamento. 

Ação juntos aos 
professores 
Ações 
institucionais 
Ações junto às 
famílias 
Ações junto aos 
estudantes 
Ações em rede 

Ao longo do 
ano 



 

02 - Saúde     x Acolhimento ao estudante e família nas situações de 
busca espontânea ou indicada; 
Articulação com o conselho Tutelar; 
Solicitação de palestras com representantes da rede de 
apoio – Setembro Amarelo - Valorização da Vida. 

Ação juntos aos 
professores 
Ações 
institucionais 
Ações junto às 
famílias e 
estudantes 

Ao longo do 
ano 

 
Setembro 

03 - Participação 

Estudantil 

x     Projeto Representante de Turmas: Contribuição na 

reflexão-ação do projeto de representante de turmas, 

escolha do professor conselheiro; cerimônia de posse 

dos representantes de turma;  Promoção de encontros 

para acompanhar e auxiliar os representantes de turma  

Ação juntos aos 

professores 

Ações junto aos 

estudantes 

Ações junto às 

famílias  

Março / Abril 

  

Bimestrais 

04 - 
Desenvolvimento 
de Competências 
Socioemocionais  

    X Desenvolvimento de ação conjunta com a Sala de 
Recursos, com a Equipe Especializada de Apoio Às 
aprendizagens e com outras parcerias; 
Concurso (expressão das emoções através das artes). 
Solicitação de palestra da rede de apoio (Semana de 
Educação para a Vida: 
- Como lidar com as emoções, Dignidade Feminina, 
Papo de Homem. 

Ação juntos aos 
professores 
Ações junto às 
famílias 
Ações junto aos 
estudantes 
Ações em rede 

Ao longo do 
ano 

 
Abril 

 
Maio 



 

05 - Integração 
Família/Escola 

X x X Análise da realidade; 
Atendimento e reuniões com a família e/ou 
responsáveis; 
Planejamento e desenvolvimento de encontros com as 
famílias que orientem quanto aos desafios da vida 
escolar dos estudantes, bem como sobre a cultura 
escolar e hábitos de estudos; 
Encaminhamentos a serviços externos; 
Monitoramento da evolução do encaminhamento e 
arquivos dos registros; 
Orientações aos pais e responsáveis a respeito de 
campanhas governamentais. 
Manutenção de canal de comunicação diversificados. 

Ação juntos aos 
professores 
Ações 
institucionais 
Ações junto às 
famílias 
Ações junto aos 
estudantes 
Ações em rede 

Ao longo do 
ano 

  
  
  

06 - Ensino/ 
Aprendizagem 

X     Construção individual ou coletiva de uma rotina de 
estudos; 
Orientação aos responsáveis e estudantes; 
Realização de intervenções coletivas e/ou individuais. 

Ação juntos aos 
professores 
Ações junto às 
famílias e 
estudantes 

Ao longo do 
ano 

07 - Mediação de 
Conflitos 

X X X Realização de intervenções coletivas, individuais e ou 
em pequenos grupos, utilizando textos reflexivos, 
vivências e dinâmicas de grupo. 
Sensibilização aos estudantes quanto à importância da 
cooperação para a convivência (Campanha de combate 
ao bullying); 
Escuta empática – Comunicação Não Violenta – CNV. 

Ação juntos aos 
professores 
Ações 
institucionais 
Ações junto às 
famílias e 
estudantes 

Ao longo do 
ano 

08 - Prevenção e 
Enfrentamento ao 
Uso Indevido de 
Drogas 

    X Acolhimento as famílias e estudantes mediante as 
situações–problemas/desafios apresentados: 
 Solicitação de palestras com representantes da rede de 
apoio; 
Campanha de combate ao uso indevido de drogas 
(folder informativo). 

Ação juntos aos 
professores 
Ações junto às 
famílias 
Ações junto aos 
estudantes 
Ações em rede 

  
3º bimestre 



 

09 - Inclusão de 
diversidade 

  X   Acolhimento ao estudante e/ou família vítima de 
violação de direitos; 
Articulação com o Conselho Tutelar; 
Intervenções coletiva e/ou individual a respeito das 
consequências das atitudes preconceituosas e 
discriminatórias dentro e fora da escola. 
 Participação em atividades de reflexão de luta da 
pessoa com deficiência, Consciência Negra, dentre 
outros; 
 Projeto: Um Olhar Para a Consciência - (Ensaio 
fotográfico) 

Ação junto aos 
estudantes 
Ação junto aos 
professores 
Ações junto à 
família 
Ações 
institucionais 
Ações em rede 

Ao longo do 
ano 

  
 

3º bimestre 
  

4º bimestre 

10 - Cidadania X     Acolhimento ao estudante e/ou família vítima de 
violação de direitos; 
Divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Solicitação à Direção de notificação em casos de 
suspeita à violação de direitos (abuso, exploração, 
negligência, violência sexual e maus tratos); 
Encaminhamento aos Órgãos de proteção; 
Vídeos, jogo interativo, roda de conversa; 

Ação junto aos 
estudantes 
Ação junto aos 
professores 
Ações junto à 
família 
Ações 
institucionais e em 
rede  

Ao longo do 
ano 

11 - Transição X   x Projeto: Fortalecimento de Vínculo: 
 6º ano – Conhecendo o CEF Vila Areal (Acolhimento); 
Roda de conversa; 
Vídeo motivacional; 
 Apresentação da Orientação Educacional (6ºs aos 9ºs 
anos); 
Divulgação, orientação e discussão do regimento 
interno (6ºs aos 9ºs anos); 
  9° ano - Tira dúvidas e curiosidades sobre o ensino 
médio com a Equipe Diretiva e escola sequencial. 
 Despedida do CEF Vila Areal – Festa à fantasia. 

Ação junto aos 
estudantes 
Ação junto aos 
professores 
Ações junto à 
família 
Ações 
institucionais 
Ações em rede 
  

Ao longo do 
ano 

  
Março 

  
  

3° bimestre 
  

4° bimestre 

 



 

Instrumentos de Avaliação Indicadores de Resultados 

1 - Escuta ativa, feedback dos estudantes e professores. Formação de crianças e adolescentes capazes de enfrentar com firmeza 
os desafios da vida. 

2 – Diálogo com a comunidade escolar; análise dos casos encaminhados. Conscientização da necessidade de uma vida mais saudável e equilibrada 
prevenindo-se a situações de riscos para sua saúde e integridade física. 

3 – Participação em grupo, feedback dos alunos nos encontros bimestrais; 
feedback dos professores no conselho de classe. 

Maior engajamento dos estudantes nos processos decisórios, que sejam 
capazes de estimular o pensamento crítico, a aptidão argumentativa, a 
formação de opinião e, também, o respeito a pensamentos diferentes do 
próprio. 

4 – Observação na melhoria dos índices de aprendizagem e evolução dos 
estudantes. 

Sensibilização e auxílio aos professores e alunos na busca de melhores 
resultados. 

5 – Análise da participação da família no desenvolvimento integral do 
estudante; Conversas informais, acompanhamento por meio de escuta; 
Feedback em Conselho de Classe. 

Participação efetiva da família na escola e na vida escolar dos filhos; 
Diminuição das queixas escolares; 

6- Diagnóstico da realidade; análise dos resultados, diálogo com a família, 
estudantes e professores. 

Aprimoramento das aprendizagens; Comprometimento dos estudantes 
com as tarefas escolares; 
Aumento da participação dos responsáveis nas atividades dos 
estudantes; 

7 – Observação nos diversos espaços escolares. Maior satisfação nos relacionamentos e habilidade para lidar com 
conflitos; melhor empatia entre professores estudantes. 

8 – Análise das ações preventivas, monitoramento dos casos 
encaminhados, diálogo com a família, estudantes e professores. 

Maior conhecimento para evitar a experimentação por meio da redução 
dos fatores de riscos e do reforço dos fatores de proteção 

9 – Escuta empática, diálogo com a comunidade escolar, feedback em 
conselhos de classe. 

Maior consciência nos alunos sobre o respeito às diferenças, fazendo com 
que se sintam mais participativos e colaborativos. 

10 – Observações em grupo, escuta ativa, feedback da comunidade 
escolar. 

Conhecimento dos canais de denúncia; Empoderamento dos direitos e 
garantias, crescimento nas relações interpessoais. 



 

11 – Diálogo com os estudantes e escola sequencial, dinâmicas em grupo, 
escuta ativa, feedback dos professores. 

Fortalecimento de vínculos com estudantes e estabelecimento de uma 
relação de confiança entre família e escola. 

 



 

ANEXOS V– PLANO DE AÇÃO – EQUIPE EEAA - 2022 

         
1. JUSTIFICATIVA 

 
Segundo o PPP do CEF VILA AREAL possui registro na SEEDF sob o código 97032109631 e código no MEC/INEP 53004388 e foi credenciada pela 

Portaria 53/91, Resolução 2464/99 do Conselho Diretor de Educação da SEEDF, pertencendo à RA – XX – Águas Claras e supervisionada pela Coordenação 

Regional de Ensino de Taguatinga. 

No ano de 2009 a Instituição foi alterada para Centro de Ensino Fundamental conforme Portaria nº 324/2009 de 21/08/2009. Atualmente atende turmas* 

de 6º aos 9º anos do ensino fundamental, nos turnos matutino – 9 turmas, assim distribuídas: 8º anos A a E e 9º anos A e D  e 9 turmas no vespertino: 6º 

anos A a E e 7º anos A a D . Quantidade de diagnosticados: BV – 01, DI – 08, TDAH – 18, DPAC –06, Outros – 05,  DF BNE – 01, DF MNE -  03, DA leve – 

03,  DMU - 01, TEA Aspeger – 02 , DV VM – 01, TOD - 01 

  Os estudantes do CEF Vila Areal, em sua maioria, possuem histórico de desajuste familiar, exclusão social, violência, carência afetiva, abandono e 

discriminação. Tais especificidades incidem diretamente no funcionamento da escola, fomentando a agressividade, a evasão, o fracasso e a baixa estima 

dos alunos. Desde a nova gestão, em 2017, a escola vem buscando fortemente a participação dos responsáveis e/ou genitores na rotina de estudos dos 

alunos, para sucesso no processo do ensino aprendizagem, onde foi percebido algumas melhora no aspecto da comunicação com unidades de ação simples, 

entre elas: padronização dos comunicados para professores, aplicativo do cartão de acesso e carteirinha de estudante, reativação do Facebook e instagram 

da escola, convocação dos responsáveis de forma sistemática nos casos mais graves. 

Diante do exposto a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem passa a compor o quadro de serviços do CEF Vila Areal com a missão de contribuir 

com o trabalho explicitado no PP da mesma e promover reflexões para o desenvolvimento de competências, recursos e habilidades necessárias para 

aprimoramento das práticas educativas, privilegiando os processos de desenvolvimento e aprendizagens dos sujeitos nos tempos e espaços coletivos; 

 
LEIS E PORTARIAS QUE REGULAMENTAM O SERVIÇO DO SEAA 

● LDBEN 9394/96,  

● Regimento Escolar Artigos 29 a 33  

● Portaria nº. 03 de 06 de janeiro de 2020 

 

ATUAÇÃO DAS EQUIPES ESPECIALIZADAS DE APOIO À APRENDIZAGEM: UMA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL, PREVENTIVA E INTERVENTIVA 

DE ACORDO COM A Orientação Pedagógica do SEAA (OP). 

No Distrito Federal, o sistema público de ensino conta com o assessoramento das Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA), compostas 

por profissionais da Psicologia e da Pedagogia. O serviço atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a conscientização de funções, papéis e 

responsabilidades dos atores da escola, principalmente, Professores e gestores, bem como no apoio à equipe escolar, favorecendo a apropriação de 



 

conhecimentos, o desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem a oxigenação e a renovação das práticas educativas (Araújo, 2003; Marinho-

Araújo e Almeida, 2005). 

 

DA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM de acordo com a Portaria nº. 03 de 06 de janeiro de 2020 

Art. 71. O SEAA é uma atividade de caráter multidisciplinar, constituído por profissionais com formação em Pedagogia e Psicologia, em articulação 

com os profissionais da Orientação Educacional, do Atendimento Educacional Especializado - AEE/Sala de Recursos - SR. 

Parágrafo único. As atividades a que se refere o caput serão organizadas conforme a Orientação Pedagógica do SEAA, com ênfase nas ações 

institucionais que visem qualificar os processos educativos oferecidos com vistas ao sucesso escolar de todos os estudantes. 

Art. 72. O SEAA será composto por: 

I. EEAAs, que promovem reflexões para o desenvolvimento de competências, recursos e habilidades necessárias para aprimoramento das práticas 

educativas, privilegiando os processos de desenvolvimento e aprendizagens dos sujeitos nos tempos e espaços coletivos;  

II. SAAs, que são organizadas em polos para atendimento a estudantes com Transtornos Funcionais Específicos (TFE), conforme estabelecido na 

Estratégia de Matrícula. 

Parágrafo único. A SAA é o atendimento ofertado para a mediação pedagógica, com o objetivo de desenvolver atividades sistematizadas que 

possibilitem ao estudante o desenvolvimento de estratégias para superação das dificuldades apresentadas. 

Nesse sentido cabe deixar destacado que: O EEAA é o serviço ofertado pelo pedagogo do CEF Vila Areal, cuja ênfase está no trabalho Institucional. 

 O Atendimento aos alunos com transtornos: TDAH, Dislexia, DPAC etc, é realizado pelo SAA cujo pólo até o ano de 2019 era no CEM 03, entretanto 

ainda não ativado para o ano de 2020, tendo em vista o grande número de estudantes diagnosticados há a necessidade de apoio de outra equipe. 

         Entende-se que a atuação das EEAA, no contexto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF), precisa se distanciar de uma 

concepção de atuação centrada no aluno, erroneamente pautada na prévia ideia de que este é portador de problemas, distúrbios ou transtornos que 

demandam tratamento psicológico ou pedagógico, desconsiderando assim, os diversos aspectos do contexto que podem interferir no processo de ensino e 

de aprendizagem (Araújo, 2003; Barbosa, 2008; Neves, 2001; Penna-Moreira, 2007). 

O foco do presente documento pauta-se em estruturar tal serviço de apoio pedagógico especializado, que pode ser considerado necessidade ímpar 

para um sucesso coletivo e qualitativo em termos de aprendizagem voltada para a diversidade, no qual todos estão envolvidos no processo: discentes, 

docentes, gestores, pais, etc.  

Efetivamente, uma mudança deste porte, não é um processo fácil, implica uma nova filosofia que assente nos princípios da inclusão e da participação. 

Esta mudança exige ainda uma atenção às diferenças individuais e ao contexto de aprendizagem, buscando a flexibilização do ensinar, para que a inclusão 

extrapole o papel e torne-se concreta e atuante. 

 As ações prescritas daqui para frente dizem respeito a um trabalho sistematizado de forma geral e abrangente que subsidiará e referenciará os 

planejamentos específicos no decorrer do ano letivo, estando também sujeito às avaliações processuais em busca de sua melhoria.  

2. OBJETIVO GERAL 



 

 

Promover reflexões para o desenvolvimento de competências, recursos e habilidades necessárias para aprimoramento das práticas educativas, privilegiando 

os processos de desenvolvimento e aprendizagens dos sujeitos nos tempos e espaços coletivos; 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

● Prestar assessoria permanente aos professores e equipe escolar de forma que permita a construção de espaços de discussão e reflexão favorecendo 

a ressignificação das concepções de ensino e aprendizagem, estratégias diferenciadas de ensino e focando principalmente nas ações coletivas e 

relacionais; 

● Contribuir na reflexão e conscientização de papéis, funções e responsabilidades dos atores envolvidos na prática pedagógica; 

● Realizar procedimentos de avaliação e intervenção às queixas escolares; 

● Conhecer para intervir, de modo preventivo e/ou remediativo, sobre as variáveis identificadas que podem interferir no desempenho acadêmico dos 

alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento global e para aprimoramento das instituições de ensino; 

● Promover a melhoria do desempenho dos alunos, pela concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

● Investigar os múltiplos fatores envolvidos no contexto escolar que interferem diretamente na aprendizagem; 

● Sensibilizar as famílias quanto à importância da sua participação no processo educacional dos seus filhos; 

● Viabilizar espaço para a formação continuada do corpo docente; 

4. ESTRATÉGIAS 

 

META 

 

AÇÃO 

 

RECURSOS PERÍODO DA EXECUÇÃO 

1. Participar das reuniões e 
formações promovidas pela 
coordenação intermediária 

● Reuniões das equipes 
● Promoção de oficinas e palestras 
● Cronograma de atividades única 

● Salas das SEAAs 
● Auditórios 
● Recursos multimídia 

● No decorrer do ano letivo 

 
2. Articular os Serviços de Apoio 

● Reuniões bimestrais, ou sempre que 
necessário 

● Ações conjuntas para atendimento às 
queixas 

● Estudos de caso 

● Salas das SEAAs 
● Materiais de expediente 
● Computadores 

● No decorrer do ano letivo 



 

 
3. Promover a formação 

continuada dos profissionais 
do Setor 

● Participações em seminários e 
palestras 

● Grupos de estudo 
● Trocas de experiências 
● Organizar formações sobre temáticas 

demandadas por professores 

● Sala de coordenação; 
● Materiais de expediente 
● Computadores 

● No decorrer do ano letivo 

 
4. Atender alunos, pais e 

professores 

● Reuniões, entrevistas, oficinas, 
encaminhamentos à redes de apoio, 
intervenções diretas e indiretas 

● Projeto interventivo com grupos de 
estudantes que apresentam alguma 
dificuldade (Projeto GIP - Grupo de 
Intervenção Pedagógica)  

 

● Materiais de expediente 
● Computadores 
● Testes 
● Jogos e brinquedos 

pedagógicos 

● No decorrer do ano letivo 
● Dia da semana para professores e 

pais: segundas de 08h00min às 
11h00min; 

● Terças e Quintas 8h00min às 
11h00 e 13h30  às 16h30min.  

 
5. Contribuir com a dinâmica 

pedagógica da escola através 
de assessorias e 
acompanhamento do 
desenvolvimento cognitivo dos 
alunos. 

● Participações em coordenações 
coletivas 

● Mapeamento institucional 
● Participações em Conselhos de Classe 
● Participações em avaliações 

pedagógicas bimestrais 
● Intervenções em sala de aula 
● Sugestões de recursos, atividades, 

dinâmicas, avaliações e trabalhos em  
sala de aula 

● Sala dos Professores 
● Salas de aula 
● Sala da SEAA 

● No decorrer do ano letivo 

 
6. Avaliar os alunos 

encaminhados ao SEAA 
conforme o PAIQUE 

● Entrevista com o professor 
● Sugestões de intervenções relativas à 

queixa 
● Anamneses 
● Observações e análise do histórico 

escolar 
● Avaliação pedagógica 
● Avaliação psicológica 
● Encaminhamentos às redes de apoio 

● Materiais de expediente 
● Computadores 
● Testes 
● Jogos e brinquedos pedagógicos 

● No decorrer do ano letivo 
● Dia da semana: Quintas pela 

manhã e tarde. 



 

 
7. Fazer relatórios 

psicopedagógicos e 
devolutivas atendendo às 
necessidades específicas dos 
alunos 

● Após a conclusão da avaliação da 
queixa, os alunos deverão ter em sua 
pasta na Secretaria da escola um 
relatório psicopedagógico, ou uma 
devolutiva do processo de avaliação. 

● Materiais de expediente 
● Computador 
● Impressora 

 

● No final dos procedimentos de 
avaliação do aluno 

 
8. Buscar parcerias para 

atendimento especializado das 
crianças  

● Fonoaudiologia; 
● Oftomologista; 
● Psicologia; 
● Neurologia; 

● Computador 
● Visitas externas 

● No decorrer do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS V – PLANO DE AÇÃO – SALA DE RECURSOS 

Funções da Sala de Recursos: Momento com os colegas;  Conselho de Classe; Reunião com Pais; Trabalhos com os ANEEs; 

Diagnose; Seleção de atividades individualizadas para o ANEE; Apoio ao professor da Classe Comum (palestras, leis que regulamentam, 

auxílio a adaptação de materiais agindo como facilitador do processo ensino/ aprendizagem do ANEE);Troca de Experiências. 

Atividades diferenciadas para o ANEE  em contra turno: Atividades  direcionadas  à família e ao aluno; Orientação e apoio ao 

Educador Social Voluntário que acompanha  aluno especial no espaço escolar.

Materiais: Jogos (tabuleiros, memória e virtuais), livros, gibis, 

brinquedos, CDs, músicas, computadores, internet, vídeo, telas de 

pinturas, barbante, massinha de modelar, copos e talheres 

descartáveis, garrafas, balão, papéis para origami, papéis diversos 

e palitos (churrasco e picolé), tintas, cola e pistola de cola quente, 

gibis, livros de literatura, tecidos, tablet, notebook, cartolina, papel 

colorido.  

Metodologia: O atendimento em Sala de Recursos é 

desenvolvido por uma professora de Atendimento Educacional 

Especializado, que atende aos ANEEs no contraturno de suas aulas 

com atividades que visam complementar e suplementar o ensino na 

classe comum. As aulas são oferecidas em dois dias por semana, 

devido à redução de carga horária, em cinco atendimentos diários.   

 

Objetivo Geral: Proporcionar intervenções pedagógicas que 

desenvolvam a  atenção, a responsabilidade, a criatividade, a 

imaginação e o senso crítico do ANEE. 

 

Metas: 

● Realizar atividades pedagógicas que desenvolvam os aspectos 
cognitivo,motor, social e afetivo. 

● Atender alunos, pais e professores; 
● Contribuir com a dinâmica pedagógica da escola. 

 

Ações:  

● Possibilitar o autoconhecimento; 

● Despertar o senso de organização e compromisso; 

●  Desenvolver a atenção, a memória e o  planejamento; 

●  Favorecer a livre expressão; 

●  Organizar ideias e ações; 

●  Exercitar a criatividade; 

●   Trabalhar a auto-estima e auto-imagem; 

●   Desenvolver o olhar para o outro, trabalhar a empatia; 

●   Adquirir a consciência corporal; 

●  Desenvolver habilidades para o relacionamento entre os      

pares; 

●   Vivenciar momentos de socialização; 

●    Realizar acompanhamento pedagógico; 

●    Exercitar as coordenações motoras fina e grossa; 



 

●  Articular com os gestores e professores para que sejam 

realizadas  adequações físicas e pedagógicas específicas 

para cada estudante; 

● Organizar, com intuito de viabilizar,  junto ao corpo docente, 

as adequações em encontros na coordenação individual. 

● Entrevistar  os pais para o conhecimento sobre o estudante. 

Estratégias 

 Momento da Leitura e da Escrita: a partir de atividades lúdicas, tais 

como: Gibis, livros infanto juvenis, revistas, encartes 

(individualmente ou não) e atividades on lines, em que  será 

trabalhado o gosto pela leitura. Serão realizadas atividades de leitura 

e também a visualização de vídeos. 

As quatro operações: Tem como objetivo estimular o aluno a utilizar 

as quatro operações através de jogos de dominós, utilização de 

material concreto, de jogos como “ Cilada”, trabalhando o raciocínio 

lógico matemático com os alunos; 

EU na Pintura em Tela: Tem como objetivo apoiar os alunos ANEEs 

incentivando-os na prática do conhecimento artístico adquirido na 

classe comum, fazendo uso da pintura em tela como instrumento 

para melhoria e manutenção da auto estima, possibilitando que 

construam auto-retratos e, assim, valorizando-se. 

Espelho, Espelho meu: Trabalho com espelho, valorizando os 

traços, cabelos e cor da pele dos estudantes, demonstrando a 

diversidade que compõem os seres humanos. 

Também sou ator: Jogos de adivinhação, em que o estudante tem 

de fazer mímicas para descobrir o tema a ser tratado, trabalhando a 

competitividade e como lidar com a frustração, em que uma hora um 

estudante ganha e o outro estudante perde. Produção também com  

cenas para desenvolver a empatia, a gentileza com o outro; 

Fichas de imagens: Técnica utilizada para observar e descrever as 

emoções nas imagens e também como o aluno se sente; 

Valorizando o feminino: leitura de pequenos textos e visualização de 

vídeos, valorizando o papel da mulher na sociedade. O aluno 

assistirá vídeos sobre mulheres reconhecidas por seus feitos na 

sociedade e gravará uma entrevista com uma mulher que admira. 

Ao final, produzirá um desenho ou um texto para essas mulheres; 

Movimente-se: Trabalho com o corpo, utilizando bambolês, com o 

objetivo de trabalhar a  coordenação motora global; 

Vivendo no mundo: Uso de cédulas, moedas e material  concreto 

( mercadinho), para simular compra,venda e troco em mercados, 

papelarias; 

Eu , minha casa e  o Brasil no mundo: Realização de atividades 

de desenho e localização. O estudante, através de desenho e de 

mapa, perceberá a sua casa, e ele próprio no mundo. 

Avaliação 

● Realizada por meio de Estudo de Caso;  

● Observação do desenvolvimento do aluno com as ações do 

AEE; 

● Observação nos avanços do estudante no ambiente escolar.



 

ANEXOS VII – QUADRO DE SERVIDORES DO CEF VILA AREAL 

PROFESSORES EFETIVOS 

Matricula NOME ATUAÇÃO DISCIPLINA 

1 28.889-6 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 8º E 9º ANOS GEOGRAFIA 

2 29.979-0 LÚCIO DE FARIA TEIXEIRA EEAA PEDAGOGO 

3 30.845-5 ANA LAURA MAGESTE BASTOS APOIO COORDENAÇÃO  - CIÊNCIAS – READAPTADA 

4 31.514-1 LILIAN DA SILVA ROCHA ATIVIDADES – READAPTADA – SALA DE LEITURA 

5 32.855-3 JORGE LUIZ DE CARVALHO OLIVEIRA DIRETOR PORTUGUÊS 

6 33.784-6 ANITA MARIA DELFINO DE M. RODRIGUES 8ºE 9º ANOS – RESTRIÇÃO CIÊNCIAS E PD 

7 33.794-3 MARIANA CEZAR LACERDA VICE- DIRETORA INGLÊS 

8 35.164-4 LIDIA DA SILVA RODRIGUES APOIO A COORDENAÇÃO- ATIVIDADES – READAPTADA  

9 36.276-X ANDERSON BATISTA SALLES APOIO A COORDENAÇÃO - READAPTADO 

10 38.794-0 ADILSON FRANÇA DOS REIS 7º ANOS MATEMATICA 

11 038.979-X  CONCEICAO MARIA ALVES DE ARAUJO  PORTUGUÊS  - 8º E 9º ANOS 

12 216.605-4  MURIELE TABORDA LOTTERMANN COORDENADORA - CIÊNCIAS/MATEMÁTICA 

13 246.489-6  MAIZA SILVA DE SOUZA MESQUITA 6º E 7º ANOS PORTUGUÊS 

14 175.769-5 CAROLINE COSTA SILVA HUMANAS S.R. GENERALISTA 

15 206.975-X GILDA DAS GRAS E SILVA 7º ANOS  PORTUGUES 

16 48.478-4 ALMÉRE VERÔNICA SEABRA FALCÃO 9º ANOS MATEMÁTICA 

17 38.750-9 MÁRCIO FREITAS HORTELÃO 9º ANO  CIÊNCIAS 

18 64.219-3 ADÃO NOÉ MARCELINO 8º E 9º ANOS MATEMÁTICA 

19 226.596-6 MARINA RIBEIRO MOURA 6º E 7º ANOS CIÊNCIAS   



 

20 201.541-1 PAULO ROBERTO RIBEIRO VIANA 8º E 9º ANOS ED. FÍSICA E PD 

21 48.232-2 REJANE ALVES CEZÁRIO READAPTADA – APOIO COORDENAÇÃO       

22 202.940-5 UILENE BRITO DOS SANTOS APOIO A COORDENAÇÃO – FÍSICA – READAPTADA  

23 203.186-8 JACKELINE COQUI ABDO COORDENADORA HISTÓRIA 

24 203.475-1 SONIA ROCHA DE BRITO 6º E 7 ANOS  GEOGRAFIA E PD 

25 204.780-2 GRAZIELA PEREIRA GONÇALVES SUPERVISORA CIÊNCIAS 

26 211.332-5 JIM MARCEL DAMAS PAIXÃO COORDENADOR EDUCAÇÃO FÍSICA 

27 223.039-9 RENATA DE SANTOS MELO 8º E 9º ANOS  ARTE E PD 

28 208.680-8 NILMA MARTINS SILVA 8º E 9º ANOS  INGLÊS E PD 

29 223.042-9 AMANDA REGINA RESENDE 6º E 7º ANOS  ARTE E PD 

30 0222.413-5  DAYSE KELLY BARREIROS DE OLIVEIRA  EEAA - PEDAGOGA 

31 239.813-3 MARTA MARINS PEREIRA SOLARES ORIENTADORA OE + ATIVIDADES 

32 0205.751-4  EMERSON DE OLIVEIRA SILVA 8º E 9º ANOS INGLÊS 

33 234.155-7 VALQUIRIA LEMOS ALVES 8º ANOS  PORTUGUêS 

PROFESSORES CONTRATO TEMPORÁRIO 

1. 6989.624-0  CAMILA MOREIRA SANTOS 6º E 7º ANOS  INGLÊS/PORTUGUÊS 

2. 6989.993-2  DAVI LOPES VIANNA 6º E 7º ANOS  ED. FÍSICA 

3. 6990.376-X  EDINALDO CONCEICAO SILVA 8º E 9º ANOS ED. FÍSICA 

4. 6992.621-2  FRANCILENE LOPES DA SILVA 8º E 9º ANOS CIÊNCIAS NATURAIS 

5. 6989.610-0  ISAAC SILVA DE SOUSA 6º E 7º ANOS HISTÓRIA 

6. 6990.132-5  JEANNE BISPO RIBEIRO 6º E 7º ANOS CIÊNCIAS NATURAIS 

7. 6990+494-4  VERA LUCIA DA SILVA 6º E 7º ANOS MATEMÁTICA 



 

CARREIRA ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO 
1 24.566-6 LUCIO CESAR SILVA DOS SANTOS SECRETARIA APOIO TÉCNICO 

2 28.472-6 MARCOS DE SOUSA NUNES CHEFE DE SECRETARIA SECRETÁRIO 

3 28.624-9 CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA READAPTADA - APOIO DISCIPLINAR - AUX. COPA E COZINHA  

4 49.489-5 RAIMUNDA VALDENICE MOURA READAPTADA - APOIO DISCIPLINAR - AUX. SERV GERAIS 

5 55.411-1 LUIZ SOARES DE LIMA PORTARIA AUX. PORTARIA 

6 215.455-2 THAYNARA FERREIRA DE ANDRADE SECRETARIA/ ADMINISTRATIVO APOIO TECNICO 

TERCEIRIZADOS 

CONFEDERAL - VIGIAS MANCHESTER – CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

1. ELIAS RODRIGUES DA SILVA VAZ 1. ERASMO CARLOS FERREIRA 

2. PEDRO PAULO MESQUITA TENORIO 2. FRANCISCA ANGELINA DO A. SOUZA 

3. SHIGERU MONTEIRO DOS SANTOS 3. IDALIANA CRISTINA MARTINS NUNES 

4. ANDREIA EVA GOMES DA SILVA 4. GIRLENE ALVES MENDES 

 5. SAMUEL 

 6. IRANEIDE PINHEIRO LOPES 

CONFERE – MERENDA ESCOLAR 

1.MARIA DO AMPARO FONSECA       

2. MARIA DE LOURDES MATOS DA COSTA E SILVA 

 

 



 

ANEXO VIII – RECURSOS PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS

Salas Ambiente – 10 salas; 

Sala de Recursos;; 

Sala EEAA 

Sala da Multimídia; 

Sala de Coordenação e Professores; 

Sala do Serviço de Orientação – SOE; 

Sala Administrativo e Secretaria; 

Cozinha/Depósito de mantimentos; 

Sala dos Servidores; 

Sala de Leitura; 

Sala da Direção; 

Banheiro para Pessoas Necessidades Especiais; 

Banheiro Masculino; 

Banheiro Feminino; 

Banheiro Professores e servidores; 

Depósito de Material; 

Quadra Coberta; 

Refeitório; 

Pátio Coberto (pequeno) 

13 TV incluído 10 em cada sala ambiente; 

04 Data Shows, sendo 1 fixo na sala multimídia 

Microfones; 

Som; 

Computadores (incluído 1 em cada sala ambiente) 

Mapas; 

Globos; 

Som portátil; 

Materiais para o Projeto Intervalo Interativo e Horta Integrada.; 

Modelos anatômicos (esqueleto humano e sistemas humanos; 

Lavatórios na entrada da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IX – CAMPANHAS E FORTALECIMENTO DO DIÁLOGO – PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E CULTURA DE PAZ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

  

  

  

  

  

  

  

        

        

         

        

        



 

                    

                    

                    



 

                    



 

           


