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1.  APRESENTAÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA - é a modalidade de ensino que 

melhor representa a realidade social brasileira. Por um lado, expressa os 

contornos da exclusão social, o distanciamento de classes, as debilidades do 

sistema escolar e seu fracasso para inúmeros estudantes. Por outro, é a 

expressão de um sonho pautado na educação como instrumento de superação 

e de mudança, é a esperança de um novo dia do porvir.  

Com efeito, falar na EJA no Distrito Federal sem fazer menção ao Centro 

de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul – CESAS – é desconhecer a 

história da capital. Ao longo de décadas o CESAS atua exclusivamente com esta 

modalidade de ensino, em seus distintos segmentos e com metodologias e 

organizações que se adequaram ao longo deste período como meio de melhor 

atender à sua demanda.  

Na perspectiva de encontrar caminhos que viabilizassem a construção de 

um projeto de educação de jovens e adultos, pensando na formação do cidadão 

dentro da sociedade em que vivemos, com o perfil do estudante do CESAS, e 

articulando o conhecimento produzido e o mercado de trabalho, deu-se início do 

ano de 2017 as discussões que envolviam esta temática, o que incluiu o debate 

e correspondentes deliberações com a Comunidade da Escola. 

Nas versões dos PPP´s dos anos anteriores à 2020, já foram citados no 

documento publicado pela SEDF acerca da caminhada que vem sendo seguida 

pela Comunidade CESAS, por meio de grupos de trabalho formados por 

estudantes, famílias, professores, profissionais de carreira de assistência, de 

forma que toda a Escola se envolva fortemente neste processo de construção 

de um novo modelo de EJA e Educação Profissional. 

A Escola também vem contando com o relevante apoio das diversas áreas 

da SEDF, inclusive na formalização da reestruturação do Projeto da Escola com 

a Comissão de criação do Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria nº 

346/2018, de 22 de outubro de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal de 22/10/2018. O Grupo de Trabalho composto pelas diversas áreas da 

SEEDF e representantes do CESAS, de acordo com o teor da referida Portaria, 
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teve como finalidade analisar e elaborar a proposta de alteração de tipologia e 

denominação do Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul-CESAS, 

acompanhar a elaboração do Projeto Político Pedagógico, dos planos de cursos 

de Qualificação Profissional e cursos técnicos de nível médio para a oferta da 

Educação Profissional e da tramitação de todos os documentos necessários.  

É nesse sentido que, uma vez mais, ao compreender o estudante da EJA 

como ser histórico e crítico, excluído ou impossibilitado de frequentar o sistema 

de ensino em seu tempo próprio, detentor de saberes adquiridos ao longo da 

vida, de experiências acumuladas e cada dia mais inserido ou desejoso de 

ingressar no mundo do trabalho, é que o CESAS apresenta a seguir a proposta 

de mudança de sua tipologia, (re)organização de sua estrutura pedagógica, 

administrativa e dos processos de ensino e de aprendizagem. 

No ano de 2020, com o surgimento do Covid 19 e, em consequência disso, 

acontecerem  aulas e encontros de trabalho na modalidade remota, houve a 

necessidade de se dar continuidade à dinâmica das discussões do Projeto da 

Escola de maneira diferenciada, e a reunião dos grupos de trabalho presenciais 

foram suspensas e, a partir daí,  a Equipe Gestora abriu espaço nas plataformas, 

em reuniões virtuais, e assim, manter o diálogo aceso, contando com a valiosa 

contribuição da Comunidade CESAS para as tomadas de decisões, assim como 

o planejamento, execução, avaliação dos trabalhos. Tratando-se de uma 

ferramenta nova e considerando a grande dificuldade de acesso à internet por 

parte dos estudantes e suas famílias, a Equipe Gestora e profissionais da Escola 

criaram estratégias de comunicação e envolvimento deste tema no currículo 

escolar, seja por meio da plataforma da SEDF, dos recursos de WhatsApp, de 

documento impressos e distribuídos aos alunos da Escola. 

Os Grupos de trabalho, os quais foram formados ainda em 2018, 

mantiveram suas responsabilidades e tratavam de fazer os devidos 

levantamentos, promoverem debates e elaborarem relatórios, que foram 

submetidos ao núcleo responsável pela elaboração do documento PPP. 

Uma importante iniciativa da Equipe Gestora no ano de 2021 foi a 

adequação na estrutura da Escola, o que permitiu o trabalho específico  da 

Professora Maria Helena Alves de Jesus, que foi indicada para atuar 

especialmente no apoio pedagógico à Direção, no sentido de organizar, 
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acompanhar e interagir com as diversas áreas da Escola, na construção e 

trabalho contínuo de visita ao Projeto Político Pedagógico, e assim, manter a 

Escola atualizada e incluir nas pautas de encontros virtuais a discussão sobre 

os planos e projetos, culminando com a formação de documento. 

Ademais, tem-se incluído na maioria das pautas de reuniões de 

coordenações pedagógicas o estudo e discussão dos capítulos do Projeto, de 

forma a manter os registros das deliberações e fazer constar no documento final.  

Em todos esses momentos resultaram encaminhamentos, com vistas a 

executar ações específicas de levantamento de dados, pesquisa, escolha de 

temas, e assim, a Escola optou por lançar mão de questionários postados na 

plataforma de ensino, e nos casos dos estudantes com limitações para acesso 

a essas ferramentas, foram impressos os mesmos materiais, de maneira que 

toda a Unidade Escolar participasse do Processo. 

Além disso, na programação semestral foram organizadas rodas de 

conversas, e de acordo com os temas do dia, foi possível trazer participantes 

externos, para explanar sobre assuntos relacionados à pauta, além dos próprios 

profissionais da Escola. 

O resultado foi bastante positivo, pois foi possível ter a escuta dos 

estudantes e seu posicionamento sobre os caminhos que a Escola irá traçar para 

um modelo ideal de EJA articulada à Educação Profissional, de forma que atenda 

plenamente os anseios da comunidade tanto na perspectiva do mercado de 

trabalho, mas dentro das possibilidades que haja a participação em massa de 

toda Escola. 

É importante destacar que, apesar das dificuldades deparadas por todas 

as pessoas com relação à Covid 19, o CESAS conduziu os semestres letivos 

efetivamente, sempre com olhar cuidadoso ao seu estudante, no sentido de não 

excluir nenhum deles do processo de aulas remotas. Foi um trabalho pedagógico 

possível de ser conduzido a partir das orientações recebidas por parte das áreas 

competentes, especialmente, as Portarias nº 64/2020 e 160/2021, e assim, a 

Escola implementou seu planejamento e organização, garantindo o cumprimento 

do calendário escolar do ano de 2020/2021. Além disso, permitiu que sua 

Comunidade dialogasse e deliberasse coletivamente acerca das ações do PPP 
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para o ano de 2022, sobretudo por se tratar de uma nova fase que a Escola se 

lança. Esse trabalho conjunto resultou no presente Projeto, que levanta a 

bandeira de uma nova EJA, uma Escola que venha combinar e articular 

educação propedêutica e profissional, permitindo a todas e todos a melhor forma 

de garantir seus direitos de cidadãs e cidadãos. 

Importante destacar o diálogo com a comunidade no retorno das aulas, 

após avanço da vacinação contra a Covid 19, de modo a Escola ter o seu 

estudante de volta, seja presencialmente, de forma híbrida e, em alguns casos, 

a manutenção do atendimento remoto, observando o que recomenda os Órgãos 

competentes, especialmente, amparados pelas Notas Técnicas nºs 01 e 

36/2021, emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do DF. 

Para subsidiar tais discussões e deliberar sobre o assunto, a Equipe da 

Educação Profissional e Tecnológica do CESAS elaborou questionário 

denominado PLANO DE RETORNO DO ESTUDANTE, e a Coordenação 

Pedagógica aplicou este trabalho, por meio da internet, com ampla divulgação.  

O resultado das amostras coletadas por meio dos questionários 

possibilitou-nos conhecer o atual momento em que a Escola vivencia e a 

perspectiva para evoluirmos nas ações pedagógica do Projeto Escolar. 

Um dado que preocupou os profissionais da Escola, e que contribuiu para 

manter o atendimento a parte dos estudantes de forma remota, foi o fato de 

noventa por centro dos estudantes ainda não estarem imunizados, sendo que 

mais de cinquenta por cento não havia, de acordo com o questionário, recebido 

a primeira dose.  

Outra informação importante tem relação com o posicionamento da maior 

parte dos que participaram da pesquisa, em torno de cinquenta e três por cento 

dos estudantes, não demonstrar ainda o interesse de voltar às aulas presenciais, 

em face da insegurança com a contaminação. 

No entanto, foi possível perceber o grande interesse por todos os 

profissionais da Escola de retomar as aulas presenciais, apesar dos problemas 

que ainda existem quanto à contaminação, mas levando em consideração o 

comprometimento da Direção em garantir os protocolos necessários para manter 

os cuidados. Isso porque há um entendimento geral de que há grande risco de 
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evasão escolar em face do período em que o País atravessou. É bastante 

preocupante para nós educadores toda a situação e o CESAS, originalmente, é 

uma Escola presencial, porque sabe da importância da socialização das 

pessoas.  

Por outro lado, a Escola passou por um processo também importante de 

capacitação de seus profissionais, considerando a (re) organização dos planos 

de aulas, no sentido de vivenciar a prática não-presencial das aulas, o que 

possibilitou o aprendizado de todos e todas para a modalidade que o CESAS irá 

aderir a partir de 2023 com a implantação da EJA Combinada.  

Finalmente, é importante salientar que a pauta de visita ao Projeto da 

Escola é contínua, o que significa utilizar o espaço das coordenações 

pedagógicas como lugar de fala dos colegas e capacitação dos profissionais da 

Unidade Escolar sobre a Missão do CESAS no atendimento aos estudantes da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Quando se perguntou aos professores se era importante a participação 

dos estudantes na elaboração do PPP, todos os professores afirmam que estes 

deviam participar, concordando serem estes membros colaboradores do 

processo educativo e percebendo estes como membros da escola. 

Pensar o estudante a partir da premissa de como ele é visto na escola por 

parte da direção e do corpo docente é informação valiosa para reflexão de 

mudanças dentro do ambiente escolar. Durante as discussões percebemos 

como os alunos são vistos por seus professores, pela equipe pedagógica e o 

motivo da participação dos mesmos na construção do projeto político 

pedagógico. 

Dentro da perspectiva da educação libertadora acredita-se que o 

educando deve participar deste processo, tendo oportunidade.  

Quando o aluno é bem acolhido no espaço escolar pelo professor e pela 

escola, essas relações podem possibilitar grandes experiências que facilitem a 

aquisição e construção de novos conhecimentos, servindo de base para uma 

sólida formação pessoal e social e de expressar-se com autonomia, 

transformando, assim, sua realidade. 
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 Quando o professor está aberto ao diálogo, o aluno sente-se mais seguro 

e valorizado. A partir do momento que o educando se sente à vontade para falar, 

sabendo que será respeitado pelo professor se sentirá motivado a participar 

sempre. Sobre essa afirmação comenta, Fonseca (2006, p. 104). "O diálogo é a 

arte de ser ensinada e praticada, a comunicação pode ser entendida como 

elemento norteador da educação para romper com sentimentos inibidores, que 

impedem o aluno a se aproximar do professor". De acordo com Luckesi (1994, 

p. 64) "a educação libertadora [...] questiona concretamente a realidade das 

relações do homem [...] com os outros homens, visando a uma transformação, 

daí ser uma educação crítica". 

A escuta aos estudantes do CESAS é um importante processo para o 

sucesso da EJA combinada com a EPT, porque consiste na coleta de interesses 

dos estudantes pela escola em relação aos temas de estudo nos quais eles 

desejam se aprofundar, na forma do propedêutico e de Qualificação Profissional. 

Esta coleta de interesses é feita por meio de um pequeno formulário com 

perguntas que precisam ser respondidas por todos os estudantes do CESAS. 

  Além de o formulário nos ajudar a identificar os interesses dos estudantes 

em relação ao aprofundamento de estudos nas Áreas de Conhecimento e de 

Qualificação Profissional, ele também nos ajudará a identificar estudantes que 

entendem precisar de recuperação de aprendizagens na forma de Núcleos de 

Estudo referentes a disciplinas específicas a serem ofertados dentro do 

semestre letivo. 

Para uma melhor visualização e identificação do funcionamento da 

Escola, no que diz respeito aos seus recursos humanos, abaixo a relação dos 

profissionais que atuam no CESAS no ano de 2022, com as respectivas funções 

e cargos. Em seguida o Organograma da estrutura que o CESAS propõe para o 

perfeito funcionamento da Escola. 
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NOME CARGO/SITUAÇÃO 
DISCIPLINA/CARGO/ 

FUNÇÃO 
ÁREA CARGA M V N 

Ana Carolina Leonel Emediato Professora 
Coord. Pedagógica 1º 

segmento VESPERTINO 
1 propedêutico 20 0 1 0 

Andreia de Assunção Cruvinel Professora Atividades 1 propedêutico 40 1 1 0 

Cirlene de Cássia Messias da Silva Professora Atividades 1 propedêutico 20 0 0 1 

Cláudia Amorim Madoz Professora Atividades 1 propedêutico 20 0 0 1 

Cleide Maria da Silva Professora Atividades 1 propedêutico 20 1 0 0 

Fabíola de Oliveira Xavier Professora Atividades 1 propedêutico 20 1 0 0 

Helane Araújo de Lima Moreira Professora Atividades 1 propedêutico 40 1 1 0 

Heline Loureiro Costa Professora Atividades 1 propedêutico 40 0 1 1 

Ilma Gláucia Reis Fortunato Professora Atividades 1 propedêutico 20 1 0 0 

Jorge Geovani Ferreira Professor Atividades 1 propedêutico 20 0 1 0 
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Jorge Geovani Ferreira Professor 
Coord. Pedagógico 1º 
segmento NOTURNO 

1 propedêutico 20 0 0 1 

Juliana Andrade Sombrio Professora – CT Atividades 1 propedêutico 20 0 1 0 

Larissa Aparecida Silva Oliveira Professora – CT Atividades 1 propedêutico 20 0 0 1 

Lucinete Teixeira dos Santos Sampaio Professora Atividades 1 propedêutico 40 1 1 0 

Maria Clotilde Barros Leite Campos Professora Atividades 1 propedêutico 20 0 0 1 

Viviane Carvalho Barbosa Martins Professora Atividades 1 propedêutico 20 0 0 1 

Wanderley Batista Ferreira Professor Atividades 1 propedêutico 40 0 1 1 

TOTAL PROFISSIONAIS 1º SEGMENTO      6 8 8 

        

Alexandre Adriano de Paula Neves Professor Matemática 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 

Aloísio Parreiras Rodrigues Professor 
Coord. Pedagógico 2º e 3º 
segmentos DIURNO 

2 e 3 propedêutico 40 1 1 0 
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Ana Paula Mariani Professora - CT Português 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

André Luis Ramos da Mata Professor Inglês 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

André Luiz Ribeiro Martins Professor Soc. / Filos 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Andressa Mares Costa Professora - CT Português 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Antônio Dantas de Souza Júnior Professor - CT História / Filosofia 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Astolpho Remigio de Resende Filho Professor Matemática 2 e 3 propedêutico 40 1 1 0 

Bernardo Aguiar Dib Professor - CT Matemática 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Breno Ramiro Rocha Professor - CT Química 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Bruna Lisboa de Oliveira Professora - CT Biologia 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 

Carlos Cesar Resende Nóbrega Professor Português 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 

Charles Ramon Vieira Professor Ed. Física e DA 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 
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Cícero Ferreira de Lima Filho Professor Matemática 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 

Cláudio Rodrigues dos Passos Professor Educação Física 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Cristiane Coqueiro Cordeiro Professora Matemática 2 e 3 propedêutico 40 1 1 0 

Daniel Dourado Aragão Santos Professor - CT Física 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Daniel Santos Amorim Professor História 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Danylo de Oliveira Almeida Professor CN 2 e 3 propedêutico 40 0 1 1 

Eliaci Terto de Amorim Professora Artes 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Eliene Ferreira Barroso Professora Português 2 e 3 propedêutico 40 1 0 1 

Ênio Roberto Botelho Professor Geografia 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Eva Lúcia Barretp Professora Inglês 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Fabiano Pereira Silva Professor Artes 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 
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Fernanda Lino Barreto Lourenço Professora Português 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Flávio Luis Leite Sousa Professor 
Coord. Pedagógico 2º e 3º 
segmentos VESPERTINO 

2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 

Flávio Luis Leite Sousa Professor - CT CN / Biologia 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Gabriel Fagundes Magalhães de Paiva Professor - CT Química 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Gerson Ferreira Rocha Professor Matemática 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Hellen Alves Machado Professora Inglês 2 e 3 propedêutico 40 1 1 0 

Hilton Sales Batista Professor 
Coord. Pedagógico 2º e 3º 

segmentos NOTURNO 
2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Inaldo do Nascimento Professor Inglês 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Jailton Correia Fraga Júnior Professor - CT Física 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Jaimilton Vogado de Carvalho Professor Matemática 2 e 3 propedêutico 40 0 1 1 

João Maria Alves da Rocha Professor Geografia 2 e 3 propedêutico 40 0 1 1 
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José Barbosa de Oliveira Professor Geografia 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

José Carlos Araújo de Medeiros Professor Matemática 2 e 3 propedêutico 40 1 0 1 

José Gonçalves Guimarães Professor Matemática 2 e 3 propedêutico 40 1 0 1 

José Júlio de Melo Professor História 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 

José Vasconcelos Campos de Souza Professor Matemática 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Josué Sales Vieira Professor Geografia 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Juliana Figueiredo de Andrade Professor CN 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Juliana Freire Fernandes Professora História 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 

Juliana Freire Fernandes Professora - CT História 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Katia Cilene da Silva Campos Professora CN /Biologia 2 e 3 propedêutico 40 1 1 0 

Katia Cristina da Rocha Araújo Professora CN 2 e 3 propedêutico 40 1 0 1 
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Keilla Pires Senhorinho Professora Português 2 e 3 propedêutico 40 1 1 0 

Lara Emanuele Silva Lemos Professora - CT CN / Física 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 

Lara Maria de Melo Dias Professora Artes 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Leandro José Anchieta Irigonhe Professor Física 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Leonardo Peixoto Arêas da Silva Professor Ed. Física 2 e 3 propedêutico 40 1 1 0 

Luciana Duarte Dutra Professora Artes 2 e 3 propedêutico 40 1 1 0 

Luiz Sérgio Mattos Silva Professor - CT Geografia 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 

Luzia Barbosa Arruda Professora História 2 e 3 propedêutico 40 1 1 0 

Marco Aurélio Aguiar de Moraes Professor Física/Química 2 e 3 propedêutico 40 1 0 1 

Marcos Cesar Barbosa dos Santos Professor História 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Marcos de Sant’ana Simão Professor - CT Geografia 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 
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Marcus Regis Marques de Oliveira Professor Matemática 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Maria Amélia Cavalcante Yoshizawa Professora CN / Biologia 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Maria Clara Andrade  
Gonçalves 

Professora - CT História / Sociologia 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Maria Lucia Cunha Fernandes Professora Português 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Max Maglen Benitez Albres Professor 
Coord. Pedagógico 2º e 3º 

segmentos NOTURNO 
2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Michele de Fatima Martins Professora Português 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 

Michell Marcos Caldeira Professor Química 2 e 3 propedêutico 40 0 1 1 

Monica Renata de Cassia Araujo Freire Professora Português 2 e 3 propedêutico 40 1 0 1 

Nara de Sousa Gonzaga Professora Inglês 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Nestor Kutchenski Junior Professor Matemática 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Nézio Fabiano Teles da Silva Professor Inglês 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 
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Norma Sandra Alves Lopes Professora Português 2 e 3 propedêutico 40 1 1 0 

Oziel Primo Araújo Professor Arte 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 

Patrícia Faustino Santos Gonçalves Professora Português 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Pedro Lunguinho de Andrade Professor Filos / Sociol. 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Regiane Prata da Fonseca Silva Professora 
Coord. Pedagógica 2º e 3º 

segmentos MATUTINO 
2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Rita de Cássia Medeiros Silva de Santana Professora CN / Biologia 2 e 3 propedêutico 40 1 0 1 

Ruth Oliveira Tavares Professora Português 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Samuel Lins Lopes Professor História 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Sarah Beatriz Brandão Rodrigues Professora - CT Português 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 

Thiago Correia Bezerra Professor Química 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Túlio Guimarães Marques Professor Matemática 2 e 3 propedêutico 20 0 1 0 
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Valdirene de Souza Silva Brito Professora Português 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Vicente de Paula Lima de Sousa Professor Hist. / Sociol. 2 e 3 propedêutico 40 0 1 1 

Vitor Sousa de Lima Professor Geografia 2 e 3 propedêutico 20 1 0 0 

Walton Rodrigues Lima Professor Física 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

Wanner Medeiros Rodrigues Professor 
Coord. Pedagógico 2º e 3º 

segmentos DIURNO 
2 e 3 propedêutico 40 1 1 0 

Wilson Carlos Jardim Vieira Júnior Professor - CT História 2 e 3 propedêutico 20 0 0 1 

TOTAL PROFISSIONAIS 2 E 3 SEGMENTOS      39 29 39 

Carla Aparecida Covelo Costa Professora readaptada 
Readaptada 

Apoio Pedagógico 
Direção 40 1 1 0 

Edilsa Nogueira Venâncio Professora readaptada 
Readaptada 

Apoio Pedagógico 
Direção 40 1 1 0 

Emilia Marques Salsano Professora readaptada 
Readaptada 

Apoio Pedagógico à 
coordenação 

Direção 40 1 1 0 
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Heliane Silva Fernandes Professora readaptada 
Readaptada 

Apoio Pedagógico 
Direção 20 0 0 1 

Silvânia Maria Costa Shimokomaki Professora 
Readaptada 

Apoio Pedagógico 
Direção 40 1 0 1 

Maria Thereza Cysneiros Canavarro Professora 
Readaptada 

Apoio Pedagógico 
Direção 20 0 0 1 

Ricardo Mello Sussuarana Professora 
Readaptada 

Apoio Pedagógico 
Direção 40 1 1 0 

Maria de Fátima Pereira Lins Servidora 
Readaptada 

Carreira Assistência 
Portaria 40 1 1 0 

Igor Tiradentes Souto Professor Vice-Diretor Direção 40 1 1 0 

Reus Antunes de Oliveira Professor Diretor Direção 40 1 1 0 

Consuelo da Piedade Bernardo Ferreira Apoio Téc. Admin. Apoio Téc. Admin. 
Supervisão 

Administrativa 
20 0 1 0 

Consuelo da Piedade Bernardo Ferreira Apoio Téc. Admin. Supervisor NOTURNO 
Supervisão 

Administrativa 
20 0 0 1 

José Sampaio Grangeiro Apoio Téc. Admin. Supervisor DIURNO 
Supervisão 

Administrativa 
40 1 1 0 

Juruena Capparelli Vieira Professora Supervisora DIURNO 
Supervisão 
Pedagógica 

40 1 1 0 
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Márcio Costa Vinhaes Professor Supervisor NOTURNO 
Supervisão 
Pedagógica 

20 0 0 1 

TOTAL DE PROFISSIONAL DIREÇÃO     10 10 5 

Helia Cristina Xavier Professora 
Readaptada 

Corte e Costura 
Artesanato e costura 20 0 0 0 

Patrícia de Aguiar Madeira Campos Professora readaptada 
Readaptada 

Corte e Costura 
Artesanato e costura 40 1 1 0 

Adriana Cerchi Nascimento Professora 
Disciplina extinta 

Psicologia 

Biblioteca / Sala de 
Leitura / Biblioteca 

digital 
20 0 0 1 

Celia Weizenmann da Matta  Professora Readaptada 
Biblioteca / Sala de 
Leitura / Biblioteca 

digital 
40 0 1 1 

Francisco de Assis dos Santos Filho Professor Readaptado 
Biblioteca / Sala de 
Leitura / Biblioteca 

digital 
20 0 0 1 

Nélio Sousa Bezerra Professor Readaptado 
Biblioteca / Sala de 
Leitura / Biblioteca 

digital 
20 1 0 0 
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Sandra Magna Cavalcante Novais Professora Readaptada 
Biblioteca / Sala de 
Leitura / Biblioteca 

digital 
40 0 1 1 

Zuleide Maria Alvarenga Gehlen Professora Readaptada 
Biblioteca / Sala de 
Leitura / Biblioteca 

digital 
40 1 1 0 

Bráulia Mendonça Amancio Professora Readaptada 
Biblioteca / Sala de 
Leitura / Biblioteca 

digital 
40 0 1 1 

Maria Helena de Carvalho  Professora readaptada Readaptada 
Biblioteca / Sala de 
Leitura / Biblioteca 

digital 
20 0 0 1 

Virginio Gabriel Beltrami 
Professor disciplina 

extinta 
Disciplina extinta 

PAE 

Biblioteca / Sala de 
Leitura / Biblioteca 

digital 
40 0 1 1 

TOTAL DE PROFISSIONAL ATUANDO EM 
PROJETOS E SALA DE LEITURA 

     3 6 7 

Ana Isabel Lopes da Costa Professora Ens. Esp. DA Classe Bilingue 40 1 1 0 

Bárbara Pereira de Alencar da Rocha Professora Ens. Esp. DA Ensino Especial 40 1 1 0 

Aparecida Maria Gonçalves Gomes Professora Ens. Esp. DA Classe Bilingue 20 0 1  
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Celma Leite Professora Ens. Esp. DA Classe Bilingue 40 1 0 1 

Daniel dos Santos Costa Professora Ens. Esp. DA Classe Bilingue 40 1 1 0 

Sirley Barros de Oliveira Professora Ens. Esp. DA Classe Bilingue 40 1 0 1 

Nézio Fabiano Teles da Silva Professor Ens. Esp. DA Classe Bilingue 40 1 0 1 

Andrezza Romênia Lima de Abreu Professora - CT Ens. Esp. DA Classe Bilingue 40 0 1 1 

David Ferreira da Silva Professor - CT Ens. Esp. DA Classe Bilingue 20 0 1 0 

Gisele Freitas Mota Professora - CT Ens. Esp. DA Classe Bilingue 40 1 1 0 

Jaqueline Felipes de Castro Professora - CT Guia-intérprete Surdocegueira 20 1 0 0 

TOTAL DE PROFISSIONAIS CLASSE BILINGUE      8 7 4 

Gislene Silva Apoio Téc. Adm Carreira Assistência Secretaria Escolar 40 0 1 1 

Paulo Vieira Junior Apoio Téc. Adm Carreira Assistência Secretaria Escolar 40 1 1 0 

Erika Prado de Aguiar  
França 

Téc. GE Secretário Escolar Téc. GE Secretário Escolar Secretaria Escolar 40 1 1 0 
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Maria Cristina de Albuquerque Mathias 
Viégas 

Apoio Téc. Admin. Chefe de Secretaria Secretaria Escolar 40 1 1 0 

TOTAL DE PROFISSIONAIS SECRETARIA 
ESCOLAR 

      3 4 1 

Alexandre Adriano de Paula Neves Professor Coordenador NOTURNO Ed. Profissional 20 0 0 1 

Evandro Cesar de Lima Rodrigues Professor Readaptado Ed. Profissional 20 0 0 1 

Nathan Belcavello de Oliveira Professor 
Coordenação de Estágios 
NOTURNO 

Ed. Profissional 20 0 0 1 

Regiane Prata da Fonseca Silva Professora 
Coordenação Cursos 
Pronatec Noturno 

Ed. Profissional 20 0 0 1 

Juliana Mayumi Maeda Professora 
Readaptada 

Apoio Pedagógico 
Educação Profissional 40 1 1 0 

Leticia Teixeira Levenhagen Clébicar Professora Filosofia / Coordenadora Educação Profissional 40 1 1 0 

Mércia Vandecira Nunes de Paiva Professora Curso Auxiliar de Cozinha Educação Profissional 40 1 0 1 

Patrick Pascoal de Brito Silva Professor Informática Educação Profissional 20 1 0 0 

Augusto Rodrigues Pereira Professor Informática Educação Profissional 20 0 0 1 

Nelson Maciel Torres  Professora Professor Readaptado Informática 20 0 0 1 
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TOTAL DE ED. PROFISSIONAL       4 2 6 

Claudio Emidio Costa Professor Ens. Esp. DV Sala de Recursos DV 40 1 1 0 

Patrícia Souza de Freitas Professora Ens. Esp. DI Sala de Recursos DI 40 1 1 0 

Cristina Maria de Lima Professora Ens. Esp. DI Sala de Recursos DI 40 1 1 0 

Luciene Freire Cazassus Arantes Professora Atividades DI Sala de Recursos DI 40 1 1 0 

Adriana Carla Lucas Professora DI Sala de Recursos DI 40 1 1 0 

Alcione de Moraes Cavalcante Professora DI Sala de Recursos DI 40 1 1 0 

Tiago de Sá Haag Professor Ciências Humanas 
Sala de Recursos 

Generalista 
20 0 1 0 

Vanessa Nogueira Paranaguá e Lago Professora Ens. Esp. DI Sala de Recursos DI 40 1 1 0 

TOTAL DE ED. PROFISSIONAL       7 8 0 

Alain Rossi Fonseca Orientador Orientação SOE 40 1 1 0 

Marta Rodrigues de Oliveira Orientadora  Orientação SOE 40 1 1 0 
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Norma D’albuquerque Augusto Orientadora  Orientação SOE 20 0 0 1 

TOTAL DE ORIENTADORES     2 2 1 
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O CESAS atende a sua comunidade nos 3 (três) turnos nas modalidades 

presenciais de educação de jovens e adultos dos 1º, 2º e 3 segmentos, e oferece 

Educação Profissional por meios de cursos de Qualificação Profissional também 

nos 3 (três) turnos. 

Identificação da Unidade Escolar 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul – CESAS está 

localizado na Asa Sul, Brasília-Distrito Federal, no endereço SGAS Quadra 602 

– Projeção D Brasília/DF - CEP 72.200-620, tendo como contatos o telefone 

613901-2605 e endereço eletrônico: ejacesas@yahoo.com.br e site institucional 

https://cesas.se.df.gov.br/ead/ 

 

Além dos meios de comunicação citados anteriormente, a Escola conta 

com as plataformas de redes sociais, tendo o Canal do estudante CESAS 

https://www.youtube.com/channel/UCHTiyN8mrd5jBuh3ryWgeWw, a Rádio e 

TV CESAS  (projeto da escola) 

https://www.youtube.com/channel/UCo799Ep4aljkLL-2okwcsBg/videos e os 

perfis da Escola no Facebook https://www.facebook.com/CESAS.EJA e 

Instagram https://www.instagram.com/c.e.s.a.s/ 

 

 

2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

a. O CESAS  

O Centro de Ensino Supletivo da Asa Sul – CESAS, atualmente 

denominado Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul, foi autorizado 

a iniciar suas atividades a partir da aprovação do Parecer n. 19/1975 do 

Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF e da Instrução n. 29, de 

outubro do mesmo ano, pelo Presidente do Conselho Diretor da, antes 

denominada, Fundação Educacional do Distrito Federal. 

         Desde a sua criação, o CESAS oferta a Educação de Jovens e Adultos 

em 03 (três) segmentos, organizados em 11 semestres letivos. Em 2005, essa 

Instituição Escolar passou também a oferecer a Educação de Jovens e Adultos 

mailto:ejacesas@yahoo.com.br
https://cesas.se.df.gov.br/ead/
https://www.youtube.com/channel/UCHTiyN8mrd5jBuh3ryWgeWw
https://www.youtube.com/channel/UCo799Ep4aljkLL-2okwcsBg/videos
https://www.facebook.com/CESAS.EJA
https://www.instagram.com/c.e.s.a.s/
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– EJA - a distância, como projeto da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal – SEEDF - sendo a primeira instituição pública do Brasil a fazê-

lo no formato EaD.  

Em janeiro de 2018, com a criação do Centro de Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília - CEJAEP EaD, o 

CESAS passou a atender exclusivamente ao ensino presencial de EJA nos 03 

(três) turnos, em conformidade com o Artigo 28 da Resolução n. 1/2005 do 

CEDF. 

No período de 2015 a 2018, em parceria com o Centro de Educação 

Profissional Escola Técnica de Planaltina - CEP ETP, o CESAS iniciou a oferta 

de Cursos Técnicos pelo Programa Federal MEDIOTEC, pelo Programa 

Mulheres Mil e por meio de cursos de Qualificação Profissional como Unidade 

Remota, por meio do PRONATEC. 

A partir do Segundo Semestre de 2018, o CESAS passou a fazer parte do 

cadastro do Ministério da Educação - MEC pelo Sistema SISTEC e se tornou 

unidade ofertante de Cursos de Qualificação Profissional, cujos Planos de 

Cursos foram aprovados pela SEEDF, sendo possível, inclusive, a oferta de tais 

cursos por meio de Unidades Remotas. 

Como executor de convênios assinados pela SEEDF, é parceiro de 

instituições como o Serviço Social do Comércio – SESC, o Serviço Social da 

Indústria da Construção Civil do Distrito Federal – SECONCI, da Associação de 

Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil – 

APABB.  

Realiza ainda trabalho com a Universidade de Brasília – UnB, e com o 

Centro Universitário UDF, nos quais, por meio de Termos de Compromisso, 

estudantes universitários atuam em ações complementares ao Currículo Básico 

na Unidade Escolar. 

O CESAS também certifica concluintes do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM até 2016 e no 
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Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - 

ENCCEJA. 

As atividades pedagógicas complementares ao Currículo Básico ocorrem 

em horários alternativos, durante a semana e aos finais de semana. Com efeito, 

são realizadas atividades como curso de corte e costura, musicalidade, roda de 

constelação familiar, capoeira, pintura e iniciação esportiva. 

Ao final de 2017, a Comunidade Escolar sentiu necessidade de revisitar 

seu Projeto Político Pedagógico e redefinir a estrutura e a oferta da Educação 

de Jovens e Adultos, aproximando-a da Educação Profissional. As iniciativas 

locais culminaram com a criação de grupo de trabalho composto por membros 

da escola, da Regional de Ensino e de distintas áreas da Secretaria de Estado 

de Educação do DF. A formalização foi realizada por meio da Portaria n. 

346/2018, de 22 de outubro de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal de 22/10/2018. 

No escopo do trabalho, segundo a referida Portaria, esse grupo teria por 

finalidade a análise e a elaborar de proposta para a alteração da tipologia e da 

denominação do CESAS, acompanhar a elaboração do projeto político 

pedagógico, dos planos de cursos de Qualificação Profissional e cursos técnicos 

de nível médio que comporiam a oferta inicial da Educação Profissional e 

acompanhar a tramitação de todos os documentos necessários. 

Ao passo em que as discussões em nível da Instituição de Ensino 

avançaram significativamente na revisão do PPP da escola e no entendimento 

da comunidade escolar quanto a necessária aproximação da EJA à Educação 

Profissional e Tecnológica, a comissão instituída por referida Portaria, por 

motivos diversos, não logrou cumprir todos seus propósitos.  

 Noutro giro, nos anos subsequentes e até nossos dias, aprofundou-se o 

sentimento urgente quanto a necessidade de adequar e flexibilizar a oferta 

educacional ao trabalhador-estudante. Com isso, foram retomados os esforços 

em nível local, regional e central com vistas a dar curso a um novo formato de 

UE que não perca a flexibilidade exigida pela EJA e a necessária oferta de EPT.  



30 

 

b. A Estrutura dos Recursos Humanos do CESAS 

O trabalho pedagógico e administrativo da Escola conta com profissionais 

que assumem funções e cargos nos diversos setores, tendo a Equipe preenchido 

essas áreas de acordo com as regras da modulação definidas pelo Governo do 

Distrito Federal, seja por servidores e empregados públicos, estagiários e 

voluntários. 

Consoante, ao Regimento Interno das Escolas Pública do DF, as decisões 

e deliberações que acontecem no âmbito da Unidade Escolar são definidas com 

a participação da Comunidade Escolar, cujos assuntos são debatidos com o 

Conselho Escolar e Assembleia Geral, que fazem parte da Estrutura Orgânica 

da Escola. 

Considerando ainda a necessidade de pesquisa, aprofundamento de 

estudos e facilitar os processos dentro da Unidade Escolar, a Equipe Gestora 

organizou mecanismos e estrutura organizacional, definindo procedimentos e 

ações que culminaram com a criação dos Comitês, que estão dentro dos Órgãos 

Colegiados da UE. 

Os Comitês, que serão apresentados a seguir, são grupos compostos por 

profissionais da Escola que tratam de assuntos específicos, independente da 

função ou cargo que ocupam, e que atuam a partir do Plano de Ação elaborado 

por seus membros. Trata-se de profissionais que se disponibilizam a fazer parte 

dessa área, no início de cada ano letivo, e que se dedicam a praticar as ações, 

em caráter provisório, por período de 1(um) de ano letivo: São os Comitês do 

CESAS: 

Comitê de Acolhimento do Estudante – composto do início do ano 

letivo, com responsabilidades e ações a serem realizadas no seu campo de 

atuação durante o período específico do ano para o qual foi formado. Suas 

responsabilidades serão desenvolvidas como base do plano de ação elaborado 

para o período anual, a partir da sua área de atuação. 
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- Área de Atuação do Comitê de Acolhimento do Estudante – responsável 

pelo acolhimento dos estudantes recém-matriculados na Escola, com a 

responsabilidade de garantir a eles informações gerais do funcionamento da 

Escola, além de orientar sobre suas possibilidades no trajeto acadêmico. 

- Formação do Comitê – No início de cada ano letivo serão nomeados 

seus integrantes, de forma voluntária, tendo necessariamente os seguintes 

profissionais para formarem o Comitê (1 profissional do SOE, 1 profissional da 

biblioteca, 1 profissional da Educação Especial, 1 Coordenador Pedagógico). 

Comitê de Acolhimento dos Profissionais da Escola – composto do 

início do ano letivo, com responsabilidades e ações a serem realizadas no seu 

campo de atuação durante o período específico do ano para o qual foi formado. 

Suas responsabilidades serão desenvolvidas como base do plano de ação 

elaborado para o período anual, a partir da sua área de atuação. 

- Área de Atuação do Comitê de Acolhimento dos Profissionais da Escola 

– responsável pelo acolhimento dos profissionais recém-chegados para 

trabalhar na Escola, com a responsabilidade de garantir a essas pessoas 

informações gerais do funcionamento da Escola, além de orientar sobre suas 

atividades profissionais. 

- Formação do Comitê – No início de cada ano letivo serão nomeados 

seus integrantes, de forma voluntária, tendo necessariamente os seguintes 

profissionais para formarem o Comitê (1 profissional da Equipe Gestora, 1 

profissional do SOE, 1 profissional da biblioteca, 1 profissional do laboratório de 

informática 1 profissional da Educação Especial, 1 Coordenador Pedagógico ou 

Administrativo) 

Comitê de Análise e Aproveitamento de Estudo – composto do início 

do ano letivo, com responsabilidades e ações a serem realizadas no seu campo 

de atuação durante o período específico do ano para o qual foi formado. Suas 

responsabilidades serão desenvolvidas como base do plano de ação elaborado 

para o período anual, a partir da sua área de atuação. 
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- Área de Atuação do Comitê de Aproveitamento de Estudo – responsável 

pelo processo de entrevista e análise do currículo do estudante recém-

matriculado e estudantes que já estudam na Escola. O objetivo principal do 

Comitê é estudar, avaliar e dirimir dúvidas levantadas no processo do 

aproveitamento de estudos dos alunos para efeito de certificação e matrícula em 

módulos da educação profissional e do propedêutico. 

- Formação do Comitê – No início de cada ano letivo serão nomeados 

seus integrantes, de forma voluntária, tendo necessariamente os seguintes 

profissionais para formarem o Comitê (Supervisão da Educação Profissional, 

Coordenador de Estágio, Coordenador de Cursos, e até 3(três) professores da 

Escola. 

Comitê de Capacitação – composto do início do ano letivo, com 

responsabilidades e ações a serem realizadas no seu campo de atuação, 

durante o período específico do ano letivo para o qual foi formado. O objetivo é 

a criação e implementação de um Comitê de Estudos de EJA referência em 

desenvolvimento de pesquisas e formação continuada para docentes e 

discentes da Educação de Jovens e Adultos, vinculados ou não à Educação 

Profissional, a fim de contribuir com o desenvolvimento da Educação de Jovens 

e Adultos, refletindo sobre as evoluções da mesma, dentro de um cenário social, 

econômico, político e cultural.   

Suas responsabilidades serão desenvolvidas como base do plano de 

ação elaborado para o período anual, a partir da sua área de atuação. 

- Área de Atuação do Comitê de Capacitação – Colocar em movimento o 

pensar e repensar da práxis pedagógica. 

- Formação do Comitê – No início de cada ano letivo serão nomeados 

seus integrantes, de forma voluntária, tendo necessariamente os seguintes 

profissionais para formarem o Comitê (A responsável pela criação do Projeto, 1 

profissional do SOE, 1 profissional da biblioteca, 1 profissional da Educação 

Especial, 1 Coordenador Pedagógico). 
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c. Características Físicas do CESAS 

 

O CESAS é um complexo composto por áreas pedagógicas e 

administrativas que atende toda a comunidade escolar em suas mais diversas 

atividades. Nossa estrutura física é dividida por blocos para melhor atender as 

necessidades educacionais de nossos estudantes. Procuramos sempre integrar 

a comunidade escolar promovendo a igualdade sem exclusão, visando o 

disposto nas recomendações contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Básico, facilitando, princípios éticos, de responsabilidade e do 

respeito ao bem comum, da sensibilidade, da criatividade e da diversidade nas 

manifestações artísticas/pedagógicas desenvolvidas em nossa instituição.  

A Escola possui quatro eixos estruturais preparados e equipados para o 

atendimento escolar, são eles: pedagógico, administrativo/financeiro/gestão de 

pessoal, (registro acadêmico), espaços coletivos e serviços gerais. 

 

2.1– Espaço Pedagógico 

O espaço pedagógico do CESAS divide-se em: área de atendimento e 

acompanhamento das atividades pedagógicas e área de coordenação, 

planejamento, acompanhamento, avaliação das atividades desenvolvidas com 

os estudantes.  

Compõe a Área de Atendimento, Acompanhamento Pedagógico 

● 28 salas de aulas para atendimento de e acompanhamento dos 

estudantes. As salas podem ser revertidas para salas de atividade 

práticas. São compostas por carteiras individuais, quadros brancos lisos 

e/ou vidros. Todas possuem sistemas de rede de internet integrados. 

Como exemplo de sala reversível, contamos com a sala 16 utilizada pela 

equipe de professores de arte. Esta sala conta com bancadas e pia 

lavatório.  
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● Espaços específicos: 

2 salas de recursos para atendimento a estudante com deficiência 

intelectiva, preparadas para dar suporte as atividades pedagógicas. A sala de 

atendimento a estudantes intelectivos, conta com recurso áudio/visual, livros e 

jogos para o desenvolvimento dos estudantes. Também conta com um espaço 

para o desenvolvimento de atividades artísticas como: pintura e esculturas. As 

aulas são desenvolvidas em parceria com a Associação de Pais e Alunos do 

Banco do Brasil - APABB. As obras fazem parte de exposições por Brasília. A 

sala possui recursos, equipamentos para o desenvolvimento das atividades 

psicomotoras dos estudantes.  

o 1 sala de recursos para atendimento a estudante com 

deficiência visual, composta de equipamentos para o 

desenvolvimento pedagógico dos estudantes cegos. Conta com 

uma impressora braile, material didático pedagógico. 

o 2 Classes Bilíngues: unidade que atende estudantes do primeiro, 

segundo e terceiro segmento com deficiência auditiva. Esta 

unidade possui recursos visuais e material didático para o 

atendimento e desenvolvimento das atividades pedagógicas dos 

estudantes com baixa ou severa deficiência auditiva. Conta com 

um telefone fixo próprio para o atendimento da necessidade 

estudantil. 

o 1 sala de ginastica e três quadras conjugadas de esportes: este 

espaço, sala de ginastica, é destinado a atividades físicas de baixa 

intensidade e aulas teóricas. Conta com dois banheiros e futuras 

instalações para vestiários. Possui equipamentos esportivos para 

a prática de esportes e lazer. A quadra é preparada para a práticas 

de esportes como: voleibol, handebol, basquetebol, futebol de 

salão, queimada, exercícios ao ar livre, jogos PCDs. Utilizada 

também com práticas de atividades de lazeres. Foi apresentado 

para aprovação da Regional de Ensino plano de modernização do 

espaço, através de recursos oriundos de verba parlamentar. Este 

plano encontrasse em análise. 
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o 1 sala de aula (laboratório) de cozinha: composta por duas 

bancadas, cada uma conjugada com pia e cooktop de 4 bocas, 

lavatório para higienização, armários para armazenamento de 

equipamentos, geladeira. 

o  Uma biblioteca: espaço para livros didáticos e paradidáticos, 

mesas para estudo coletivo. O espaço possui sistema de 

apresentação com show e deposito para livros didáticos. Conta 

também, com um espaço para descanso dos 

professores/bibliotecários.  

o 1 web teca: espaço conta com 15 computadores em rede. Próprio 

para pesquisas e consultas.  

o 1 caixa cênica/teatro: espaço pedagógico para desenvolvimento 

de atividades teatrais. Este espaço também pode ser utilizado 

como auditório, comporta 80 pessoas confortavelmente sentadas 

em um ambiente climatizado. Conta com dois camarins. Apresenta 

sistema de som e iluminação. Conta também, com um sistema 

extra de som móvel para atividades externas. Possui instalações 

sanitárias masculino e feminino, necessitando adequações.  

o 2 laboratórios de informática, disponível para pesquisas e 

desenvolvimento de curso de iniciação a informática. Este espaço 

conta com computadores atualizados e sistema adequado. Foi 

apresentado para aprovação da Regional de Ensino plano de 

modernização do espaço através de recursos oriundos de verba 

parlamentar.  

o 2 hortas: estes espaços são destinados às atividades práticas 

desenvolvidas pelos estudantes de todos os seguimentos. A 

primeira, composta por 5 sítios para o plantio e acompanhamento 

de hortaliças, que são acompanhadas pelos estudantes e 

professores nas aulas de ciência e biologia. A segunda horta, 

destinasse específicos para os estudantes do primeiro seguimento 

em seu desenvolvimento psicomotor. 

▪ Deposito de ferramentas: espaço para armazenamento de 

equipamentos para a horta, suporte instrumental. 
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Compõe a Área de coordenação, planejamento, acompanhamento e avaliação 

● 1 Sala de coordenação: espaço destinado a reuniões para 

desenvolvimento e avaliação das atividades direcionadas. São 

promovidas diretrizes de ensino, metas e metodologias para atingir as 

diretrizes curriculares. Esta sala conta com espaços para reunião coletiva 

e espaços individualizado para preparação, elaboração de atividades 

acadêmicas.  

● Sala dos professores: espaço destinado aos professores em seus 

momentos de descanso (intervalo das atividades acadêmicas).  Conta 

com sofás, televisão, armários individuais, geladeira e mesas coletivas.  

● Sala do Serviço de Orientação Educacional (SOE): Conta com o 

atendimento especializado de profissionais responsáveis pela orientação 

educacional dos estudantes e profissionais de educação.  

● 1 prédio (Complexo) ocupado provisoriamente pela CEJAEPAD: 

bloco XX, este espaço corresponde a área administrativa do CESAS, que 

será utilizado após a desocupação da U.E.  

●  

2.2. Compõe a Áreas: Direção, Supervisão, Supervisão 

Administrativa, Financeiro e Gestão de pessoal e Secretaria Central 

● Direção: espaço destinado a administração e gestão escolar. Conta com 

a central de monitoramento por câmera. Estas câmeras ajudam no 

controle e segurança das atividades. 

● Supervisão Administrativa/Gestão de Pessoal: espaço de 

acompanhamento das atividades docentes, fluxo de material e registros 

funcionais.  

● Supervisão Pedagógica: acompanha e orienta as atividades 

pedagógicas, promovendo o acompanhamento do rendimento e da 

evolução dos alunos, examina se as estratégias de educação estão dando 

certo, realizando a adequação conforme o necessário. Este espaço 

atende a necessidades informativas da comunidade. 

● Setor Financeiro: controle financeiro, prestação de contas de recursos 

adquiridos através do PDAF e PDDE. Controla também as necessidades 
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estruturais como manutenção e adequação e despesas necessárias para 

o funcionamento da unidade escolar. 

● 1 secretaria central: 6 Guichês de atendimento a comunidade 

conectados à rede I-Educar da SEEDF. Conta com um sistema de 

registros escolares, documentos e microfilmes, registrando todo o 

histórico documental da unidade escolar. 

o Passivo, registro da vida acadêmica dos estudantes e cursistas 

que atuaram no CESAS desde 1975. 

o Passivo funcional: registro de atividades temporais dos 

servidores e professores que atuaram no CESAS. 

● 1 sala Chefe de Secretaria: área restrita a chefia de secretaria. 

 

2.3- Espaços Coletivos:  

Estes espaços são compartilhados e destinados a práticas de atividades 

coletivas de uso comum entre discentes e docentes. São subdivididos para 

melhor atender as necessidades coletivas.  

● Área verde: O CESAS conta com uma extensa área de uso 

comum, esses espaços são amplamente utilizados no 

desenvolvimento de práticas coletivas que visão o convívio social 

e a educação coletiva.  

o Fundos da Unidade Escolar: Este espaço é utilizado para 

aulas de campo das turmas de geografia, biologia e física. 

São desenvolvidas prática escolares e experimentos 

científicos neste local. 

● Pátio Coberto: este espaço e destinado a atividades como: aulas 

práticas, formaturas, exposições, palestras, reuniões etc. conta 

com Banheiros para atendimento dos estudantes e comunidade, 

com sanitários adequados ao PNE. Aos sábados são 

desenvolvidas atividades em parceria com associação de alunos 

deficientes. 

● Pátio Descoberto: local arborizado, com palco aberto, próprio 

para apresentações e eventos ao ar livre. 
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● Banheiros PNE: exclusivos para o atendimento de pessoas com 

deficiências. 

● Banheiros dos Professores: exclusivo para o atendimento de 

professores e servidores. 

● Cozinha para Cardápio 1: ambiente preparado para receber 

maquinário para a confecção do cardápio 1 refeições de acordo 

com o apresentado pelo serviço de nutrição da SEEDF. Neste 

espaço contamos com 8 mesas para lanches rápidos ainda não 

adequados ao isolamento. Para equipar este espaço, a unidade 

apresentou a CRE PP projeto para utilização de recurso oriundo de 

verba parlamentar. 

● Projeto - TV Rádio/CESAS: ambiente preparado para aulas e 

desenvolvimento de atividades áudio/visuais. O espaço conta com 

equipamentos, instrumentos para o registro de matérias, 

memoriais das atividades escolares. 

 

2.4. Serviços gerais:  

Destinados ao serviço de manutenção e preservação do patrimônio 

público, são primordiais para garantir o desenvolvimento seguro das práticas 

pedagógicas. Qualificação Profissional a cargo de servidores da carreira 

assistência, que supervisionam os serviços desenvolvidos por funcionários de 

empresas terceirizadas. Contamos com serviços de merendeiras, vigilância e 

limpeza. 

● Espaço para Distribuição de Lanche Fácil: preparado para a 

distribuição de lanche rápido – como sucos, biscoitos etc. conta com: um 

fogão industrial 4 bocas, dois frízeres verticais, uma liquidificador, balança 

digital, panelas e utensílios para consumo (pratos e copos), estantes para 

armazenamento de alimentos etc. 

● 2 Guarita de vigilância: 

o Externa: para identificação de veículos que acessão o 

estacionamento (desativada no momento). 
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o Interna: possui catracas para a identificação estudantil e posto de 

atendimento. 

● 3 Estacionamento:  

o Geral: para utilização da comunidade escolar; 

o Funcionários: espaço restrito para uso dos professores e 

servidores. 

o Estacionamento utilizado pela unidade provisoriamente ocupante 

(CEJAEPAD). 

● 1 Espaço da limpeza: 

o Sala de repouso: destinado ao repouso da equipe de limpeza; 

o Deposito para armazenamento de produtos de limpeza: espaço 

destinado ao armazenamento de produtos e equipamentos de 

limpeza. 

Contém, ainda, uma área externa de aproximadamente 10.000m², 

funcionando como pátio de recreação e espaço para atividades das aulas de 

educação física, com 2 (duas) quadras de esportes. 

- , 
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Organograma do CESAS 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 

 

O CESAS oferece a Educação de Jovens e Adultos-EJA nos três turnos, em todos 

os segmentos e, no Projeto de reestruturação, que ora se apresenta, amplia seus caminhos 

como Escola EJA na modalidade Combinada e Articulada à Educação Profissional e 

Tecnológica. 

O corpo discente do CESAS é constituído de adolescentes, jovens, adultos, idosos. 

Trata-se de uma Escola totalmente inclusiva, sendo 14% do total de estudantes 

matriculados corresponde a pessoas com necessidades especiais e deficientes. Há nos 

últimos anos, o número crescente de matrículas de alunos jovem/adolescente, em sua 

maioria, que foram reprovados várias vezes no ensino regular, apresentando problemas de 

aprendizagem, assim, defasado com relação à idade/série e, consequentemente, 

desmotivado. 

Pela análise do perfil de jovens que vem aumentando esta demanda do CESAS, 

remete-nos a um diagnóstico de que há um processo de exclusão da Unidade Escolar em 

que frequentavam e estavam retidos nas séries em que cursavam, causando problemas de 

caráter disciplinar, uso de drogas ou envolvimento com o tráfico de drogas, entre outras 

situações de risco. Como opção, as famílias são recomendadas a matriculá-los no CESAS, 

para concluir a Educação Básica.  

Estes estudantes e seus responsáveis legais, geralmente desconhecem a 

modalidade EJA e suas especificidades, tais como: matrícula por disciplina; organização 

semestral; aproveitamento de estudos; turmas com adultos, idosos, adolescentes e 

pessoas com deficiência. 

Tais especificidades podem ser geradoras de grandes ganhos, como: a convivência 

com a diversidade em todos os seus aspectos; a aceleração do estudo, por meio de 

aproveitamento; a diminuição da sobrecarga de atividades, por meio da matrícula por 

disciplinas; o relacionamento Inter geracional. Ao mesmo tempo, todos eles trazem a 

exigência de um comportamento responsável imediato, por parte do estudante, uma vez 

que, nessa proposta, ele tem muitas facilidades para faltar às aulas, envolvendo-se em 

ações criminosas, muitas vezes em conjunto com adultos infratores. E conscientes da 

importância da sociabilização do seu público é que a Escola não renuncia ao seu projeto 

de aulas presenciais, mantendo um currículo e grade horária que mantenha os estudantes 

na Escola, pelo menos em alguns dias da semana.  
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Por outro lado, a Escola se preparou para atender estudantes jovens, principalmente 

para os  menores de idade, como: organização de reuniões com pais e responsáveis legais 

para acompanhamento da frequência e do rendimento escolar; instituição do requerimento 

de exposição de motivos que levaram os estudantes a abandonarem ou faltarem as aulas; 

criação do sistema de identificação biométrica para entrada na Unidade Escolar; 

cruzamento entre as informações oriundas desse sistema e aquelas encontradas nos 

diários de classe dos professores; promoção de ações voltadas para o diálogo e respeito 

às diferenças; oferecimento de cursos/atividades que contribuam para a inserção e 

promoção do estudante no mercado de trabalho. 

 Os estudantes matriculados neste Estabelecimento de Ensino são originários de 

todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal e entorno. Também se encontra com 

muita frequência, estudantes trabalhadores, com jornadas diversas de trabalho, e que 

estudam no período noturno. 

O CESAS conta com mais de 250 (duzentos e cinquenta) estudantes que 

apresentam algum tipo de deficiência ou tenham necessidades especiais, e que são 

regularmente matriculados nos três segmentos dos três turnos. Esses estudantes são 

incluídos nas turmas regulares e, além disso, recebem atendimento específico Profissional, 

nas salas de recursos, por professores especializados, de acordo com as suas 

necessidades.  

As salas de recursos multifuncionais estão de acordo com a legislação do MEC e 

contam com o apoio dos seguintes profissionais especializados nas áreas de: surdez, de 

visão; deficiência intelectual; deficiência múltipla; surdo/cegueira; transtorno global de 

desenvolvimento; transtornos funcionais e específico; e dificuldades de aprendizagem.  

 Essas salas objetivam promover as condições de acesso, participação e aprendizagem 

do estudante com necessidade. Para assegurar as condições de continuidade de estudos 

nos demais níveis de ensino os profissionais envolvidos no atendimento das salas de 

recursos disponibilizam horários flexíveis de atendimento. 

A esse respeito, as novas Diretrizes Operacionais da EJA garantem ao estudante 

com necessidade especial o atendimento no mesmo turno de estudo, proporcionando a ele 

inserção educacional e social, a fim de que ele possa assumir o protagonismo de sua vida.  

A abordagem adotada pelos grupos DV e DI é de Sala de Recursos, isto é, os 

estudantes são incluídos nas atividades de sala de aula em conjunto com os demais 

estudantes e posteriormente recebem apoio dos profissionais especializados. O CESAS é 

a única Unidade Escolar na modalidade EJA, ofertada aos discentes surdos nos três 

turnos. 
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A inclusão, como política educacional, vai além da matrícula e da garantia de 

socialização desses estudantes, pois demanda uma revisão de quebra de paradigmas, com 

atenção especial ao respeito às diferenças. Desta forma, de acordo com o Estatuto do 

Portador de Deficiência, Capítulo IV, Do Direito à Educação, Seção I, Disposições Gerais:  

 

Art. 36. A educação é direito fundamental da pessoa com deficiência e será prestada 

visando o desenvolvimento pessoal, a qualificação profissional para o trabalho e o preparo 

para o exercício da cidadania. http://www.camara.gov.br/sileg/integras/432201.pdf 

 

Art. 37. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda 

a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão escolar. 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/432201.pdf 

 Desta forma, o estudante com atendimento educacional especializado, poderá ser 

matriculado em todos os componentes curriculares ou em apenas alguns deles, de acordo 

com sua necessidade. Em ambos os casos, entretanto, para que os professores apoiem os 

processos de construção do conhecimento, são realizadas, quando necessário, adaptações 

curriculares.  

O CESAS possui larga experiência em atendimento a um público com um perfil tão 

plural. Fundamental, portanto, considerar interesses e saberes desses estudantes para 

construir uma proposta pedagógica que atenda seu direito universal à: educação ao logo 

da vida; perspectiva de trabalho; aprendizagem significativa. Para além de suas 

competências primárias, é categorizada como Unidade Escolar certificadora dos exames 

nacionais: Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 

e Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, sendo que o ENEM somente até 2016. 

Para isso, precisamos olhar para o estudante não somente como números, mas 

ofertando o ingresso e a permanência na Unidade Escolar com qualidade, sem segregação, 

de maneira que se estabeleça um ambiente em que essa diversidade seja respeitada.  

 O CESAS, ainda, é pioneiro na EaD na SEEDF e foi uma das primeiras Unidade 

Escolar na inserção dos estudantes com necessidades, diagnosticados ou não, na EJA. 

Além disso, atende pessoas cumprindo medidas socioeducativas, situação de risco, 

restrição de liberdade, comunidades indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais e 

urbanos.  

Hoje o CESAS conta com 1887(um mil, oitocentos e oitenta e sete) estudantes 

matriculados, sendo mais de 800 (oitocentos) com defasagem idade/série e oriundos das 



44 

Unidades Escolares públicas do DF e entorno, e entre eles, 2 (dois) venezuelanos, 1(um) 

Sírio, 1(um) marroquino, 1(um) boliviano e 1(um) chileno. Desses, 47,1% (quarenta e sete 

vírgulas um por cento) são homens e 52,4% (cinquenta e dois vírgulas quatro por cento) 

mulheres. Em relação a sua autoidentificação, 33,5% (trinta e três vírgulas e cinco por 

cento) se declararam pardos; e 57,6% (cinquenta e sete vírgulas seis por cento) tem filhos. 

E quando questionados sobre as expectativas de futuro 59,5% (cinquenta e nove vírgulas 

cinco por cento), anseiam ingressar em curso superior.  

No quatro abaixo é possível conhecer a distribuição das matrículas da Escola em 

seus turnos e segmentos. 

TURNO 

Estudantes 
matriculados no 

1º Segmento 

Estudantes 
matriculados no 2º 

Segmento 

Estudantes 
matriculados 3º 

Segmento Estudantes ANEE 

Matutino 66 394 377 43 

Vespertino 50 352 142 138 

Noturno 61 215 230 76 

TOTAL POR SEGMENTO 177 961 749 257 

TOTAL DE ESTUDANTES 
MATRICULADOS NA 

ESCOLA 1887 257 

DADOS PERCENTUAIS 9,38% 0,51% 0,40% 0,14% 

 

O corpo de profissionais da Unidade Escolar é composto por 180 (cento e oitenta) 

servidores públicos, distribuídos por turno de 20h, sendo 150 (cento e cinquenta) 

professores atuando como regentes, 4 (cinco) orientadoras educacionais, 17 (sete) 

assistentes de educação/apoio administrativo, e a Equipe Gestora, composta pelo Diretor 

e, Vice-Diretor, 2 (dois) supervisores pedagógicos e 2 (dois) supervisores administrativos e 

1(uma) Secretária. A Equipe de Coordenadores atua com 2 (dois) coordenadores para atuar 

no 1º Segmento, sendo 1(uma) profissional 40 (vinte) horas, assumindo os turnos matutinos 

e vespertinos. Esta profissional ainda oferece apoio ao turno noturno. As coordenações dos 

2º e 3º Segmentos são formadas por 2(dois) em cada turno. A Educação Profissional possui 

1(um) Coordenador para os 03 (três) turnos, contando com o apoio de professores de 
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disciplina extintas e readaptados. A Escola também conta com 1(um) monitor para sala de 

recurso, 28 (vinte e oito) professores contratados em Regime Temporário e 27 (vinte e sete) 

profissionais de serviços gerais terceirizados. Quanto à formação 44,3% possuem pós-

graduação latu sensu e 17,5% mestrado.  

  O CESAS vem, desde o ano de 2015 incorporando a educação profissional à EJA 

como alternativa para o estudante que procura uma profissão técnica de boa qualidade e 

aos estudantes em situação de risco uma alternativa para a mudança de comportamento e 

oportunidade de melhoria social.  

A Unidade Escolar integra o Programa Federal NOVOS CAMINHOS - Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e disponibiliza vagas para cursos de 

(Qualificação Profissional) – para quem tem desde Ensino Fundamental incompleto até 

Ensino Médio completo, e cursos técnicos subsequentes - para quem já concluiu o ensino 

médio, na modalidade presencial-MEDIOTEC, também da integração da Unidade Escolar 

ao Programa Federal NOVOS CAMINHOS. 

Dentro desse trabalho implementado pelo CESAS no âmbito da Educação 

Profissional, já foram formados 408(quatrocentos) estudantes em 31(trinta e uma) turma de 

Cursos de Qualificação Profissional, cujas vagas no total de 914, foram disponibilizadas 

para toda Comunidade do CESAS. 

Os Cursos de Qualificação Profissional que o CESAS ofereceu neste período 

foram: agente de recepção e reservas em meios de hospedagem, Ilustrador, língua 

brasileira de sinais, massagista, operador de computar, recepcionista em serviços de 

saúde, auxiliar de cozinha, artista circense, cuidador de idoso, dublador, editor de vídeo, 

fotógrafo, marcenaria, técnico em artes circenses, enfermagem, teatro, cozinheiro, cuidador 

infantil, jardineiro; e os Cursos Técnicos foram: Técnico em Enfermagem, Técnico em 

Teatro, Técnico em Artes Circenses. 

Em parceria com a Unidade Escolar Técnica de Planaltina (que antes era 

denominada Unidade Escolar Pública de Saúde) e o Programa Federal do MEC Mulheres 

Mil, hoje a Unidade Escolar atende a 80 (oitenta) mulheres em situação de risco na 

formação de técnicas de enfermagem.  

Atualmente o CESAS vem montando o Curso Técnico em Gastronomia, que fará 

parte da inauguração da Escola na modalidade Combinada e Articulada à Educação 

Profissional e Tecnológica. 
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O CESAS também implementa Projetos e Programas durante o Semestre, que 

fazem parte das ações complementares ao Currículo Básico da Educação Pública e da 

Educação Profissional, por meio de parcerias e também com o trabalho do profissional da 

Secretaria de Educação do DF, quais sejam: a rádio TV CESAS, com professor regente da 

própria Unidade Escolar; Corte Costura nos 3 (três) turnos, Musicalidade dentro do 

Currículo Básico de Educação Artística e 1º Segmento, Roda de Musicalidade, Capoeira, 

rodas de terapia, Reflorestando o CESAS e Yoga. 

Dentro do Currículo Básico, a Unidade Escolar trabalha os temas transversais em 

Projeto executados dos 3 (três) Segmentos Musicalidade, Comunicação e Mídia, Pintura, 

Meio Ambiente, Esporte e Lazer. 

 

Dados sobre a condição social após consulta aos estudantes 
 
  O CESAS mudou totalmente o seu perfil nos últimos cinquenta anos, 

concentrando, hoje, uma variedade de estratos sociais, com predominância da classe 

média, evidenciando a seleção socioeconômica de sua população. 

  O CESAS, contudo, é uma escola que atende a uma clientela bastante 

heterogênea formada por uma grande parcela de moradores do Plano Piloto e Regiões 

Administrativas como; Planaltina, Paranoá, Val paraíso de Goiás, Estrutural, Samambaia, 

Candangolândia, Águas Claras, Jardim Botânico, Sobradinho I e II e São Sebastião, 

apresentando assim um perfil socioeconômico bastante variado.  
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Desempenho na Prova Diagnóstica Inicial da SEE/DF 2022 
 

A Prova Diagnóstica é reconhecida como um dos instrumentos do SIPAE/DF, o qual 

foi definido pela Portaria nº 420 de 21 de dezembro de 2018. Esta prova verifica o 

desenvolvimento de competências e habilidades mínimas de Língua Portuguesa e 

Matemática em estudantes.  Adiante, são listados os resultados obtidos pelos estudantes 

matriculados na EJA turmas: 2ª, 3ª e 4ª etapas do primeiro segmento, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª etapas 

do segundo segmento e, 1ª, 2ª e 3ª etapas do terceiro segmento que realizaram esta prova 

no mês de março do ano de 2022; sendo que esta prática já era uma realidade da escola, 

sempre no início de cada semestre o professor aplica um teste diagnóstico com objetivo de 

conhecer a turma e saber com quais déficits de aprendizagem os alunos chegam.  Esta foi 

a primeira aplicação da Prova Diagnóstica desde o ano de 2018 pela SEE e a primeira após 

o retorno pós-pandemia de Covid-19 em que a modalidade EJA participou. 

 

Os resultados da Prova Diagnóstica revelaram as seguintes fragilidades dos 
estudantes em Língua Portuguesa e Matemática em 2022: 
 
1º SEGMENTO - 2º ETAPA 
 
Língua Portuguesa 

DH2- Identificar variações de sons de grafemas. 

DH5- Identificar sílabas de uma palavra. 

DH2- Identificar variações de sons de grafemas. 

 

Matemática 

DH4- Identificar representações de figuras bidimensionais. 
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O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acerto alcançado, por 
questão, pelos estudantes da 2ª etapa do primeiro segmento em Língua Portuguesa em 
2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%) 
sinalizada em vermelho. 
 

 
 

O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acerto alcançado, por 
questão, pelos estudantes da 2ª etapa do primeiro segmento em Matemática em 2022, 
indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%) sinalizada 
em vermelho. 

 
1º SEGMENTO - 3ª ETAPA 
 
Língua Portuguesa 

DH6- Reconhecer o gênero fábula. 

Matemática 

DH1- Identificar números naturais segundo critérios de ordem. 

DH4- Corresponder cédulas e/ou moedas do Sistema Monetário Brasileiro. 

DH6- Identificar representações de figuras bidimensionais. 
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O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acerto alcançado, por 
questão, pelos estudantes da 3ª etapa do primeiro segmento em Língua Portuguesa em 
2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%) 
sinalizada em vermelho. 

 

 
O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 

questão alcançado pelos estudantes da 3ª etapa do primeiro segmento em Matemática em 
2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%) 
sinalizada em vermelho. 
 
1º SEGMENTO – 4ª ETAPA 
 
Língua Portuguesa 

DH4- Inferir informações em textos verbais e não verbais 

Matemática 

DH5- Reconhecer características do sistema de numeração decimal. 

DH8- Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou da 
divisão, na resolução de problemas. 

 

 
O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 

questão alcançado pelos estudantes da 4ª etapa do primeiro segmento em Língua 
Portuguesa em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte 
mediano (50%) sinalizada em vermelho. 
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O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por questão 
alcançado pelos estudantes da 4ª etapa do primeiro segmento em Matemática em 2022, 
indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%) sinalizada 
em vermelho. 
 
2º SEGMENTO - 5ª ETAPA 
 
Língua Portuguesa 

DH2- Identificar opiniões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários). 

DH7- informação em um texto que conjuga linguagem verbal e não verbal. 

Matemática 

DH1- Identificar elementos de um espaço amostral associado à ocorrência de resultados 
igualmente prováveis em eventos aleatórios. 

DH2- Identificar números naturais segundo critérios de ordem. 

DH4- Reconhecer o valor relativo de um algarismo que forma um número natural com 5 
dígitos. 

DH5- Identificar o maior número dentre uma coleção de números racionais, dados em 
representação decimal, formados até a ordem dos milésimos. 

DH7- Identificar retângulos pelo número de lados e tipos de ângulos. 

DH10- Resolver problemas que envolvam interpretação de informações apresentadas em 
gráfico de colunas. 

 

 
 

O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 
questão alcançados pelos estudantes da 5ª etapa do segundo segmento em Língua 
Portuguesa em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte 
mediano (50%) sinalizada em vermelho. 
 

 
 

O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 
questão alcançado pelos estudantes da 5ª etapa do segundo segmento em Matemática 
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em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%) 
sinalizada em vermelho. 
 
2º SEGMENTO - 6ª ETAPA 
 
Língua Portuguesa 

DH3- Identificar o tema de um texto jornalístico. 

DH7- Inferir informações em textos verbais. 

DH10- Identificar relação de concordância nominal em um texto. 

Matemática 

DH2- Reconhecer a representação numérica decimal da escrita por extenso de um 
número racional. 

DH3- Identificar o triângulo obtusângulo em uma dada coleção de triângulos. 

DH4- Identificar polígonos regulares em uma coleção de polígonos dada. 

DH7- Reconhecer paralelogramos por meio de suas propriedades. 

DH8- Utilizar números naturais envolvendo pelo menos duas operações distintas na 
resolução de problemas. 

DH9- Resolver problemas que envolvam interpretação de informações apresentadas em 
gráficos. 

DH10- Identificar retângulos pelo número de lados e tipos de ângulos. 

 

 
 
O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 

questão alcançado pelos estudantes da 6ª etapa do segundo segmento em Língua 
Portuguesa em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte 
mediano (50%) sinalizada em vermelho. 
 

 
 

O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 
questão alcançado pelos estudantes da 6ª etapa do segundo segmento em Matemática 
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em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%) 
sinalizada em vermelho. 

 
2º SEGMENTO - 7ª ETAPA 
 
Língua Portuguesa 

DH5- Identificar relação de concordância nominal em um texto. 

DH6- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em textos de divulgação científica. 

DH7- Reconhecer os elementos/estrutura da narrativa em textos literários de gêneros 
diversos. 

Matemática 

DH2- Utilizar porcentagem, em situações de descontos, na resolução de uma situação-
problema. 

DH3- Corresponder pontos da reta numérica a números inteiros negativos. 

DH5- Utilizar a média aritmética simples de uma distribuição de dados não agrupados na 
resolução de uma situação-problema. 

DH6- Utilizar número inteiro negativo, envolvendo algum dos significados da operação 
subtração, na resolução de uma situação-problema. 

DH8- Corresponder pontos da reta numérica a números racionais, dados em 
representação fracionária. 

DH10- Utilizar número racional, dado em representação decimal, envolvendo algum dos 
diferentes significados da operação divisão, na resolução de uma situação-problema. 

 

 
 

O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 
questão alcançados pelos estudantes da 7ª etapa do segundo segmento em Língua 
Portuguesa em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte 
mediano (50%) sinalizada em vermelho. 
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O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 
questão alcançados pelos estudantes da 7ª etapa do segundo segmento em Matemática 
em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%) 
sinalizada em vermelho. 
 
2º SEGMENTO - 8ª ETAPA 
 
Língua Portuguesa 

DH9- Distinguir um fato de uma opinião em textos argumentativos (carta de leitor, 
comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.) 

Matemática 

DH1- Identificar o tipo de gráfico como o mais adequado para representar um conjunto de 
dados de uma pesquisa. 

DH2- Utilizar número inteiro negativo, envolvendo algum dos significados da operação 
subtração, na resolução de uma situação-problema. 

DH3- Utilizar sistema de equações polinomiais de 1º grau na resolução de problemas. 

DH4- Identificar a representação gráfica no plano cartesiano que expressa a relação entre 
duas grandezas diretamente proporcionais. 

DH5- Resolver problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões 
algébricas. 

DH6- Utilizar a média aritmética simples de uma distribuição de dados não agrupados na 
resolução de uma situação -problema. 

DH7- Identificar a expressão algébrica que modela uma sequência numérica. 

DH8- Utilizar porcentagens na resolução de problemas. 

DH9- Utilizar proporcionalidade inversa entre duas grandezas na resolução de problemas. 

DH10- Utilizar número racional, dado em representação decimal, envolvendo algum dos 
diferentes significados da operação divisão, na resolução de uma situação-problema. 

 

 
 

O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 
questão alcançados pelos estudantes da 8ª etapa do segundo segmento em Língua 
Portuguesa em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte 
mediano (50%) sinalizada em vermelho. 
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O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 

questão alcançados pelos estudantes da 8ª etapa do segundo segmento em Matemática 
em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%) 
sinalizada em vermelho. 
 
3º SEGMENTO – 1ª ETAPA 
 
Língua Portuguesa 

DH2-Reconhecer relações lógico-discursivas. 

DH4- Inferir os efeitos de sentido produzidos pelo uso de figuras de linguagem. 

DH8- Reconhecer relações lógico-discursivas, marcadas por conjunções, advérbios e 
locuções. 

Matemática 

DH1-Utilizar porcentagem, em situações de descontos, na resolução de problemas. 

DH2- Utilizar relações entre grandezas inversamente proporcionais na resolução de 
problemas. 

DH3- Utilizar número racional, dado em representação decimal, envolvendo algum dos 
diferentes significados da operação divisão, na resolução de uma situação-problema. 

DH4- Utilizar equação polinomial de 2º grau na resolução de problemas. 

DH5- Reconhecer triângulos semelhantes por meio das relações de proporcionalidade 
entre os lados correspondentes. 

DH6- Utilizar o Teorema de Pitágoras na resolução de problemas. 

DH7- Reconhecer o gráfico mais adequado para apresentar um determinado conjunto de 
dados. 

DH8- Utilizar número inteiro negativo, envolvendo algum dos significados da operação 
subtração, na resolução de uma situação-problema. 

DH6- Utilizar o Teorema de Pitágoras na resolução de problemas. 

DH9- Identificar números irracionais em intervalos na reta numérica 
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O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 
questão alcançados pelos estudantes da 1ª etapa do terceiro segmento em Língua 
Portuguesa em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte 
mediano (50%) sinalizada em vermelho. 
 

 
 

O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 
questão alcançados pelos estudantes da 1ª etapa do terceiro segmento em Matemática 
em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%) 
sinalizada em vermelho. 
 
3º SEGMENTO – 2ª ETAPA 
 
Língua Portuguesa 

DH2- Reconhecer marcas de determinada variedade social, regional, etária etc. Em um 
texto. 

DH3- Reconhecer relações lógico-discursivas. 

DH9- Localizar informações explícitas em um texto. 

Matemática 

DH2- Identificar a representação algébrica de uma função polinomial do 1° grau a partir 
dos dados de uma tabela. 

DH4- Identificar números irracionais em intervalos na reta numérica. 

DH5- Expressar um número real dado, em notação científica. 

DH6- Utilizar o gráfico de uma função polinomial do 2º grau na resolução de problemas de 
valor mínimo da função. 

DH7- Identificar a representação algébrica de uma função polinomial do 2° grau a partir 
dos dados de uma tabela. 

DH9- Utilizar dados apresentados em gráficos de barras na resolução de problemas. 

DH10- Reconhecer o gráfico de uma função polinomial do 1º grau dada sua lei de 
formação. 
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O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 
questão alcançados pelos estudantes da 2ª etapa do terceiro segmento em Língua 
Portuguesa em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte 
mediano (50%) sinalizada em vermelho. 
 

 
 

O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 
questão alcançados pelos estudantes da 2ª etapa do terceiro segmento em Matemática 
em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%) 
sinalizada em vermelho. 
 
3º SEGMENTO – 3ª ETAPA 
 
Língua Portuguesa 

DH2- Reconhecer relações lógico-discursivas em um texto. 

DH3- Inferir informação em texto poético. 

DH4- Inferir o sentido de palavra ou expressão em texto jornalístico. 

DH6- Identificar o objetivo comunicativo de um texto jornalístico. 

Matemática 

DH1- Utilizar propriedades de progressões aritméticas na determinação da soma de 
termos de uma sequência na resolução de problemas. 

DH2- Utilizar propriedades de progressões geométricas na determinação de termos de 
uma sequência na resolução de problemas. 

DH3- Identificar dados apresentados em gráficos de linhas com base em dados obtidos 
em pesquisas por amostras estatísticas. 

DH4- Identificar, em uma situação-problema, o uso de juros simples ou compostos por 
meio da análise de quadro ou tabela. 

DH5- Inferir informações a partir de dados dispostos em tabelas. 

DH6- Reconhecer o gráfico mais adequado para apresentar um determinado conjunto de 
dados. 
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DH7- Utilizar propriedades de progressões geométricas na determinação da soma de uma 
quantidade finita de termos de uma sequência na resolução de problemas dada ou não a 
fórmula do termo geral. 

DH8- Investigar processos para a obtenção da fórmula de cálculo da medida do volume 
de um cilindro. 

DH9- Utilizar o cálculo da medida de volume de um prisma na resolução de problemas. 

DH10- Utilizar propriedades de progressões aritméticas na determinação de termos de 
uma sequência na resolução de problemas dada ou não a fórmula do termo geral. 

 

 
 

O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 
questão alcançados pelos estudantes da 3ª etapa do terceiro segmento em Língua 
Portuguesa em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte 
mediano (50%) sinalizada em vermelho. 
 

 
 

O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao índice de acertos por 
questão alcançados pelos estudantes da 3ª etapa do terceiro segmento em Matemática 
em 2022, indicando a porcentagem do índice de acertos e a linha de corte mediano (50%) 
sinalizada em vermelho. 

 
 

Estratégias de recuperação das habilidades verificadas na Avaliação 
Diagnóstica em 2022 
 

O trabalho de resgatar habilidades e aprendizagens que não foram desenvolvidas 

em anos anteriores não pode ser realizado a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Esta 

realidade reflete toda uma realidade da educação que já se arrasta e se inicia no Ensino 

Fundamental, chegando ao Ensino Médio com um enorme déficit de habilidades básicas e 

que se agravou ainda mais com a suspensão das aulas presenciais durante os anos de 

2020 e 2021.  
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Esta realidade de enormes perdas de aprendizagens decorrentes da suspensão das 

atividades pedagógicas presenciais pelo período de 18 meses é um problema generalizado 

nas escolas públicas de todo o Brasil, senão nas escolas do mundo inteiro em maior ou 

menor grau.  

Diante destas demandas, seguem as estratégias especialmente definidas pelo 

CESAS, a serem executadas no 2º semestre letivo de 2022 e nos 1º e 2º semestres letivos 

de 2023, para trabalhar o resgate de aprendizagens e habilidades relacionadas aos 

resultados da Avaliação Diagnóstica aplicada em março de 2022. Entre estas estratégias 

se encontram algumas ações rotineiramente já desenvolvidas pela escola. 

 
Seguem as estratégias propostas para Língua Portuguesa e Matemática. 

 
1- LÍNGUA PORTUGUESA 

 
● Aplicação de atividades no cotidiano das disciplinas pelos professores, para 

identificação dos tipos de déficits de aprendizagem relacionados às habilidades 
mínimas de Língua Portuguesa verificadas pela Prova Diagnóstica entre os 
estudantes.  
 

● Identificação, pelos professores em sala de aula, dos estudantes que demonstram 
déficit de aprendizagem relacionados às habilidades mínimas de Língua 
Portuguesa durante as rotinas pedagógicas das disciplinas. 
 

 
● Identificação dos estudantes que demonstram déficit de aprendizagem 

generalizado em Língua Portuguesa durante a realização de reuniões de 
coordenação e de Conselhos de Classe. 
 

● Aplicação de atividades complementares de recuperação processual de pré-
requisitos de aprendizagens com acompanhamento do desenvolvimento pelos 
professores de Língua Portuguesa. 
 

2- MATEMÁTICA 
 

● Aplicação de atividades no cotidiano das disciplinas pelos professores, para 
identificação dos tipos de déficits de aprendizagem relacionados às habilidades 
mínimas de Matemática verificadas pela Prova Diagnóstica entre os estudantes. 

 
● Identificação, pelos professores em sala de aula, dos estudantes que demonstram 

déficit de aprendizagem relacionados às habilidades mínimas de Matemática 
durante as rotinas pedagógicas das disciplinas. 
 

● Identificação dos estudantes que demonstram déficit de aprendizagem generalizado 
em Matemática durante a realização de reuniões de coordenação e de Conselhos 
de Classe. 
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● Aplicação de atividades complementares de recuperação processual de pré-
requisitos de aprendizagens com acompanhamento do desenvolvimento pelos 
professores Matemática. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

O estudo dos dados levantados durante o processo   de   discussão e reestruturação 

do Projeto Político Pedagógico do CESAS revela o perfil da comunidade atendida, trazendo 

à tona a diversidade da população que a Unidade Escolar acolhe. 

Localizada no coração da capital brasileira, o CESAS atende estudantes de todos os 

cantos do Distrito Federal. E por aqui passam e Qualificação Profissional a melhor da 

representatividade brasileira. Negros, brancos, pardos, amarelos, pessoas com 

necessidades especiais, senhoras, senhores, indígenas, jovens e adultos excluídos do 

processo de ensino e de aprendizagem do Brasil como um todo. Por aqui são atendidos: 

estrangeiros, estudantes quilombolas, pessoas na condição de liberdade assistida, e assim, 

é o espaço que, nas palavras de Paulo Freire, permite ao homem chegar a ser sujeito, 

construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens, 

relações de reciprocidades, fazer a cultura e a história (2006, p. 45). 

É nessa perspectiva e levando em consideração o modelo do currículo em 

movimento, formulado para atender à Educação de Jovens e Adultos, além do Plano 

Distrital de Educação (2015/2024), que o CESAS vem priorizando suas ações no sentido 

de adaptar as orientações e diretrizes à realidade existente neste segmento da educação, 

de forma que se busque compreender em sua estrutura curricular o contexto social que 

envolve esta modalidade de ensino. 

O papel que o CESAS, como parte da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, exerce é de grande importância na sociedade do Distrito Federal, a partir do olhar 

diferenciado na sua comunidade, sobretudo as diferenças geracionais, diversidade cultural, 

social e econômica da comunidade da Unidade Escolar, além da trajetória e história de vida 

de cada estudante, e assim a Instituição busca aplicar o seu currículo, observando a sua 

real necessidade, para que ele percorra caminhos de aprendizagens de forma variada e 

revezada. 

Dentro de sua proposta de integração do conhecimento acadêmico com o mundo do 

trabalho, o CESAS vem desenvolvendo um esforço continuado, por meio do Projeto 

Talentos CESAS e sua equipe de profissionais da área da educação profissional da Escola, 

a construção de estruturas pedagógicas que proporcionem a seu estudante, ex-estudante 

e comunidade socialmente envolvida a orientação, formação e acompanhamento voltados 

para inserção produtiva. 
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Na perspectiva da transversalidade, da economia criativa e no trabalho 

interdisciplinar, e na educação profissional, a Unidade Escolar vem apoiando os estudantes 

no   encaminhamento para estágios e abre espaços de Oficinas de musicalidade, corte e 

costura, pintura, mídia e comunicação, atividades esportivas, meditação, afirmando seu 

papel como Unidade Escolar de fazeres múltiplos e produção do conhecimento. 

Considerando a relevante função social do CESAS e n perspectiva da organização 

da EJA Articulada à Educação Profissional e Tecnológica, que foi aderida por sua 

Comunidade, a Escola caminha para o cumprimento de sua missão, trabalhando 

continuamente para alcançar suas metas com esforço e garantir qualidade no atendimento 

de suas demandas. 

 

5.  MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

Ser um Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Profissional para Política de Estado de Educação, atuando de forma proativa, com foco na 

criação de condições de acesso, permanência e conclusão da formação geral e profissional 

na Unidade Escolar de trabalhadores-estudantes e pessoas atendidas pela Educação de 

Jovens e Adultos, visando a promoção de elevação de escolaridade e à articulação com a 

educação profissional como instrumento de seu desenvolvimento social e produtivo.  

A partir dos princípios orientadores anteriormente apresentados, o CESAS define 

como missão da escola ofertar aos seus estudantes uma educação pública, formal, 

científica e crítica, tendo como valores fundamentais o compromisso com a autonomia, o 

protagonismo, o cooperativismo, a responsabilidade, o respeito e a disciplina, a fim de 

contribuir para a formação de cidadãos plenos, a partir da transformação dos jovens e 

adultos com vista ao alcance de objetivos de aprendizagem e ao amadurecimento cognitivo 

e socioemocional, por meio do acesso a experiências de vida, do contato, da reflexão, do 

debate, da apropriação e da utilização significativa de conteúdos ligados às várias áreas 

do conhecimento e abordados em atividades, preferencialmente, desenvolvidas na forma 

de metodologias ativas e do trabalho contextualizado e significativo. 
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6. PRINCÍPIOS  
 

A partir da história e da importância no Distrito Federal e com base no diagnóstico 

formado pelos recentes estudos internos da Escola e pesquisas diversas da Educação de 

Jovens e Adultos no CESAS e no País como um todo, pretende-se alcançar o universo de 

objetivos apresentados de forma a garantir a missão institucional para a qual este Projeto 

pretende assegurar a esta Unidade Escolar, com base nos Princípios e Fins da Educação 

Nacional que orientam a prática educativa que regem a nossa LDB 

Art. 3º, Título II O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios:  

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

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber;  

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;  

V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino  

VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

VII – valorização do profissional da educação escolar;  

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino;  

IX – garantia de padrão de qualidade;  

X – valorização da experiência extra-escolar;  

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

Princípios são regras, códigos de conduta que governam as atitudes e a vida. São 

acepções fundamentais que derivam e ou se tornam base para outras.  

Sabe-se que os princípios da aprendizagem significativa se manifestam a partir da 

natural potencialidade de aprender do ser humano. O que diferencia o cérebro do ser 

humano dos demais seres é a capacidade de suas estruturas cognitivas associarem 

conceitos e produzirem novos conhecimentos.  

A concepção da EJA contempla as diversas dimensões da formação humana, no 

comprometimento de diferentes atores sociais com o direito de aprender, reconhecendo 

nos estudantes como sujeitos de direitos e deveres e na busca da garantia do acesso à 

educação.  
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Tem como princípios: integralidade, intersetorização, transversalidade, diálogo 

escola-comunidade, territorialidade, trabalho em rede e convivência escolar negociada, o 

que possibilita a ampliação de oportunidades aos estudantes, jovens e adultos e, 

consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo de concretização 

de fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pela Base Nacional Comum 

Curricular. 

Neste contexto, a escola, de acordo com a ação pedagógica, estabelece relações 

cotidianas e medidas didáticas que facilitam os princípios para a aprendizagem coletiva e 

favorecem relações significativas da criança com seus pares e consigo mesma de forma 

justa e inclusiva.  

O objetivo da Educação Inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, sem distinção 

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

seu processo de ensino e de aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global. Assim, 

o ambiente educativo do ensino regular representa o espaço real de inclusão no contexto 

escolar, uma vez que as diferenças se apresentam como fatores que contribuem para a 

convivência com a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de enriquecimento 

Princípios são regras, códigos de conduta que governam as atitudes e a vida. São 

acepções fundamentais que derivam e ou se tornam base para outras.  

O atendimento especializado não é restrito às salas de recursos; ele é abrangente 

em termos de estratégias pedagógicas, ações políticas e diversidade de recursos 

acessíveis, didáticos e pedagógicos que, juntos, possibilitam efetivação da proposta 

curricular para esse grupo de estudantes.  

Toda criança tem direito à educação e oportunidade de atingir um nível adequado de 

aprendizagem 

Este grande princípio é fundamental e ele trata justamente de que todas as crianças, 

sejam elas especiais ou não, têm o direito de atingir um nível adequado de aprendizagem. 

E este nível de aprendizagem só é atingido quando escolas regulares assumem a 

missão e a obrigação de educar e desenvolver plenamente estudantes que possuem 

necessidades especiais.  

As características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem são 

únicas 

Todos são diferentes entre si. E este é um princípio fundador da educação inclusiva. 

Inclusive, o ideal, na hora de lecionar e apresentar práticas pedagógicas inclusivas 

é olhar as habilidades e individualidades dos estudantes e não suas limitações.  

 

https://educacao.imaginie.com.br/praticas-inclusivas/
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1. Toda Pessoa Tem O Direito De Acesso À Educação 

 

O Artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é bastante claro 

sobre o tema: 

“Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 

graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução 

técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada 

no mérito”. 

Nesse sentido, o ensino precisa ser inclusivo e contemplar todas as pessoas, 

independentemente da existência de necessidades educacionais especiais ou não. 

Isso significa que todos devem ter acesso ao sistema educacional sem empecilhos 

ou restrições devido às suas demandas de aprendizado. 

2. Toda Pessoa Aprende 

O segundo princípio diz respeito ao reconhecimento das capacidades cognitivas que 

os alunos possuem. 

É preciso reconhecer que há diversidade na maneira como os estudantes 

aprendem; entretanto, ela não representa um motivo para subestimar a evolução de 

qualquer pessoa. 

A educação voltada à inclusão precisa compreender as questões particulares 

relacionadas a termos intelectuais, sensoriais e físicos para, então, elaborar estratégias 

pedagógicas que consigam atender às demandas dos alunos com NEE. 

3. O Processo De Aprendizagem De Cada Pessoa É Singular 

A despeito de qualquer deficiência, todo estudante é único. 

Sobretudo a educação com caráter inclusivo deve ser capaz de compreender as 

singularidades dos processos de aprendizado individual. 

O desenvolvimento de cada pessoa precisa ser respeitado e, assim, a escola deve 

criar as condições para que todos, sem exceção, se desenvolvam plenamente. 

4. O Convívio No Ambiente Escolar Comum Beneficia A Todos 

A escola é um dos primeiros e mais importantes espaços de socialização do ser 

humano. 

Portanto, ela deve ser um ambiente de acolhimento e humanização dos indivíduos. 

Nesse sentido, os estudantes com necessidades educacionais especiais precisam 

se sentir integrados à escola e respeitados em suas particularidades. 

O adequado processo de inclusão traz benefícios para todos, uma vez que é capaz 

de promover a socialização tanto dos alunos com NEE, quanto daqueles que não possuem 

demandas específicas de aprendizado. 

5. A Educação Inclusiva Diz Respeito A Todos 

Quando falamos em inclusão, não se trata apenas de incluir uma pessoa a um grupo 

restrito. 

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
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O conceito abrange a adesão de todos os que estão envolvidos no ensino. 

Dessa forma, família, comunidade, educadores, gestores escolares e demais pessoas 

relacionadas precisam fazer parte deste processo. 

 

Princípios Epistemológicos: 

Dentro da perspectiva de Currículo os princípios orientadores são: teoria e prática, 

interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Para garantir a unicidade da teoria-

prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de 

integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos 

voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao 

raciocínio, problematização, questionamento e dúvida.  

A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas/componentes curriculares. 

A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos 

conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, propiciando relação entre 

dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar).  

Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário, para que as concepções e 

práticas interdisciplinares sejam assumidas, tem local para acontecer: as coordenações 

pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação continuada, planejamento, 

discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico que contemplem a 

interdisciplinaridade como princípio.  

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas 

de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que requer 

a formação de cidadãos críticos e criativos.  

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, 

articuladas à proposta pedagógica da escola.  

 Os princípios éticos, estéticos e políticos expressos devem pautar as propostas 

pedagógicas da Educação de Jovens e Adultos.  

 

6.1) A Educação de Jovens e Adultos 
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A preocupação com a escolarização de jovens e adultos no Brasil remonta ao início 

do século XX. Contudo, é a partir do movimento de renovação brasileira nos anos 1930, 

especificamente com o Manifesto dos Pioneiros de 1932, que essa preocupação se 

transforma em uma proposta sistemática e organizada. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é considerada uma modalidade da educação 

básica brasileira, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira 

(LDB), Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos artigos 37 e 38. Destina-se à 

escolarização de pessoas jovens, adultas e idosas, da classe trabalhadora, com ou sem 

inserção no mundo do trabalho. Situam-se entre os seus objetivos a promoção da 

escolarização de pessoas jovens e adultas que tiveram o seu percurso escolar 

interrompido. (LDB, 1996) 

Em 1945, Lourenço Filho, um dos expoentes do Manifesto dos Pioneiros de 1932, 

em palestra no Rio de Janeiro, descreveu as funções desempenhadas pela educação de 

adultos: Supletiva, visando suprir ou remediar deficiências da organização escolar no 

combate ao analfabetismo; b) profissional, para reajustar o homem às novas condições de 

trabalho; c) cívica e social, quando se dirige ao imigrante, adolescente ou adulto, para lhe 

facilitar a adaptação ao novo país, e também ao migrante, uma vez que alta porcentagem 

da população apresenta-se em grupos “marginais”, desconhecedores de direitos e deveres 

cívicos; d) de difusão cultural, pois as exigências de completo programa de educação 

popular reclamam    instrumentos   comumente   utilizados  sob a denominação de 

“educação extraescolar” (LOURENÇO FILHO, 2000, p.118). 

A EJA, para o referido autor, flagra-se como um problema social, uma disfunção 

escolar, pois, se o sistema escolar lograsse êxito desde a infância, não haveria necessidade 

de uma educação ou reeducação presente em todas as idades. Todavia afirma, sem citar 

especificamente, que mesmo em países com organização mais sólida do que a brasileira, 

há dispersão, mobilidade e resistência às obrigações escolares, além das dificuldades de 

aprendizagem e a inadequação dos estabelecimentos. Tantas variações contemporâneas 

fazem com que o processo escolar não basta como recurso normal de educação intencional 

(LOURENÇO FILHO, 2000). 

O teórico discute o “termo educação de adultos” e   conclui   que a contradição dessa 

expressão é mais aparente do que real, porque em quaisquer momentos da vida poderão 

ser recuperados valores sociais pela oferta de novas oportunidades. Ele considera a 

educação de adultos, resumidamente, obra de organização social e de democracia. 
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Segundo Oliveira (2007), a EJA não se refere, exclusivamente, à faixa etária, porém 

a uma especificidade cultural, a qual torna claro que não se refere ao adulto que se qualifica 

em cursos de aperfeiçoamento ou ao jovem universitário, mas sim ao adulto migrante 

oriundo de áreas empobrecidas. Esse público descende de trabalhadores não qualificados 

ou analfabetos, pessoas com pouca escolaridade ou sem passagem pela escola e 

ocupantes de trabalhos não qualificados. Provavelmente tiveram experiência em trabalho 

rural na infância e/ou na adolescência, por isso retornam tardiamente à escola para 

frequentar por pouco tempo. O mesmo perfil de exclusão aplica-se ao jovem, porém com 

mais chances de permanência na escola e de conclusão da educação básica. Ambos, 

situados em seu lugar social, reúnem três condições: a de não-criança, a de excluídos da 

escola e a de membros de determinados grupos culturais. 

Nesse contexto, a referida autora conclui que a escola para a EJA é espaço de 

conflito de culturas, às vezes com efeito de “domesticação” para os elementos dos ‘grupos 

menos escolarizados, que tende a confirmá-los quanto à dominação do padrão intelectual, 

porém sem deixar de ser local de geração de singularidades (OLIVEIRA, 2007). 

Conforme Haddad e Di Pierro (2007), a EJA constitui-se em um conjunto de 

processos e práticas formais ou não que se relacionam com o conhecimento básico. Mas, 

também com competências profissionais ou habilidades socioculturais dentro e fora da 

escola, atualmente somada às novas tecnologias.   Assim, dentro dessa pluralidade, a EJA 

estende-se à vida social. 

A EJA, antes mesmo de ser propriamente definida pela LDB, direcionava-se aos 

trabalhadores, seu público característico. Considera-se assim, em seu contexto histórico, 

que a educação dos trabalhadores se inicia no Brasil desde a chegada da Família Real em 

1808, ou anteriormente com os jesuítas, que ministravam a educação das funções de ofício 

aos índios e aos negros escravos (MÜLLER, 2010). 

 

6.2- Teorias da aprendizagem – breve aproximação histórica 

 

O trabalho do professor está vinculado a uma ou mais correntes teóricas da 

aprendizagem. Com efeito, não se pode afirmar existir apenas uma concepção de ensino e 

de aprendizagem na unidade escolar, na medida em que ela ocorre, em regra, nas salas 

de aulas e nos espaços destinados à prática pedagógica, nos quais os professores 

assumem a condução dos trabalhos. 
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Cabe ao projeto político-pedagógico da escola expressar aquelas nela existentes e 

apontar para a que sintetiza a busca do “a de vir”, representado pelo desejo de um fazer 

pedagógico que entenda o homem como elemento e fruto de sua cultura, compreendendo 

que o processo de ensino de adultos difere daquele existente para crianças, pois se parte 

do princípio de não haver analfabetismo oral e o adulto possuir universo de experiência 

mais amplo, a partir do qual tudo se inicia. 

A existência de uma corrente teórica não indica a necessária superação ou desuso 

de outra. Em verdade, ao tratar de assumir conceitualmente determinada linha de 

pensamento, não se nega a coexistência de outras perspectivas, ao contrário, assume-se 

a convivência de distintas linhas de pensamento na escola, ainda que se tenha maior 

incidência e prática de uma corrente específica. 

Este fato se constitui na riqueza e na pluralidade existente no CESAS e é resultado 

da necessidade de resposta dos docentes ao complexo mundo da aprendizagem e à 

diversidade existente na escola. É importante registrá-las porquanto serão fundamento para 

discussões, encaminhamentos e acompanhamentos do trabalho escolar e, sobretudo, 

demonstrar a coerência (ou não) entre o discurso e a prática pedagógica. 

A necessidade da aprendizagem se estendeu a todos os setores da sociedade. A 

diversidade e velocidade com que os dados são transmitidos requerem habilidade para o 

acesso, aprendizagem e manejo destes. Nesta linha, há que se admitir a democratização 

dos saberes na sociedade contemporânea. 

Se no passado o domínio do conhecimento estava vinculado a determinados 

segmentos, como, por exemplo, a igreja ou a burguesia, hoje é indiscutível sua 

democratização. Contudo, isso não significa que todos tenham acesso ao ensino e à 

aprendizagem e sim que as exigências da contemporaneidade fazem surgir novas 

demandas durante seu processo. O fato é que estamos em uma sociedade da informação 

e da aprendizagem e a existência de uma só teoria não faria frente a esta diversidade e 

complexidade existentes. (POZO, 2006, pág. 39-44). 

Historicamente, o tema aprendizagem está diretamente relacionado com a 

preocupação com o conhecimento. Ainda que com pouca ênfase, mesmo Platão fez 

abordagem quanto à sua noção de aprendizagem ao introduzir o conceito de conhecimento, 

por meio do mito da caverna. Para ele, o conhecimento era reflexo das ideias inatas, que, 

por sua vez, representavam o racionalismo humano. Desta maneira, concebia que, ao usar 

a razão, o homem descobria ou revelava seus conhecimentos inatos, os quais já estão com 

ele desde seu nascimento. 
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Para muitos, este seria o princípio do racionalismo. Cria-se que todo o conhecimento 

era anterior à existência e ocorria mediante estruturas racionais, formadas com 

anterioridade no indivíduo. Esta corrente se fundamenta no conceito de estruturas mentais, 

em oposição ao atomismo behaviorista. Ainda que Platão seja mencionado como uma das 

primeiras referências racionalistas, o grande precursor da corrente foi Descartes, o qual 

sugeria que a força da razão agia como elemento distintivo entre homens e animais. 

Já Aristóteles associava o homem a uma tábua rasa. Para ele, recebemos 

informações e estas são acumuladas a partir de associações com o mundo exterior. Assim, 

seria a exigência sensorial aquela a permitir a formação de ideias associativas 

proporcionadas pelos sentidos. Assim, o conhecimento não era mais do que uma cópia da 

realidade. Tratava-se de digitais das sensações refletidas na tábua rasa. 

Para os empiristas, a aprendizagem estava vinculada às repetições cíclicas e às 

ações a partir de um âmbito externo ao interno. Esta relação estímulo-resposta e a 

regularidade das ações por meio dos experimentos eram as bases para a formação do 

conhecimento. A capacidade de recuperação da informação frente a situações similares 

dirá se ocorreu ou não os processos de ensino e de aprendizagem. 

Os defensores do condutivismo1 absorveram reformulações de alguns princípios do 

associativismo introduzidas por Locke e Hume. Baseados nestes princípios, elaboraram o 

conceito de aprendizagem que foi e ainda é sustentado por muitos ao longo da história. Um 

deles, Skinner, introduziu a ideia de que o reforço levaria à aprendizagem. Outros, como 

Leahy e Harris, citados por Pozo (2006), formularam a teoria da cópia, segundo a qual o 

conhecimento aprendido não é outra coisa senão uma cópia da estrutura real do mundo. 

Portanto, o ensino se basearia em apresentar a realidade de maneira adequada para que 

esta possa ser copiada pelo aluno. 

Um dos grandes equívocos da teoria seria conceber que as pessoas têm a mesma 

impressão a partir de um objeto específico. Em realidade, estes indivíduos têm a impressão 

ou leitura do objeto a partir de seu ponto de vista, considerando todas as experiências que 

acumularam historicamente, juntamente com seus processos interiores. 

Para POZO (2006, pág. 58), o complexo mundo social e cultural só pode ser 

compreendido mediante um sistema de aprendizagem dotado de diversos processos, com 

metas e fins distintos. Por isso, a aparição de novas concepções se tornou necessária, 

natural e consequência de estudos no campo da educação e da psicologia, destacando-se 

 
1 Associação entre estímulo e resposta – Pozo (2006) 
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as investigações no campo da aprendizagem como forma de responder às demandas 

crescentes do mundo complexo e a tornar mais efetivo o ensino. 

No final do século XIX e início do século XX ocorreram diversas alterações desde o 

ponto de vista da organização do trabalho. A revolução industrial e o modo de produção 

passam a exercer grande influência no modelo educacional, dando-lhe um caráter 

predominantemente técnico e centrado na economia. A planificação educacional passou a 

estabelecer objetivos que pudessem ser medidos com precisão, baseados no modelo 

proposto com Taylor, em 1949. (DAVID, 2007, pág. 42). 

Frente às novas exigências, teóricos passaram a ter maior interesse pelo ensino e a 

aprendizagem, assim como a organização do trabalho escolar se torna de interesse de 

diferentes setores da sociedade e recebe grande influência da teoria do comportamento, 

também chamada de teoria behaviorista. Tendo Watson e Pavlov como precursores, a 

teoria se materializa por meio dos estudos desenvolvidos por eles acerca do 

comportamento em ambientes controlados dentro de laboratórios. Estes estudos, além de 

contribuírem para o reconhecimento da psicologia como ciência, permitiram medir, observar 

e reproduzir os resultados obtidos. (DAVID, 2007, pág. 31 – 33). 

A partir dos conceitos desenvolvidos pela teoria behaviorista, Skinner propôs utilizá-

los na educação, considerando a mudança de comportamento dos estudantes por meio do 

condicionamento. Para ele, a maneira de controlar os processos de ensino e de 

aprendizagem está relacionada à maneira de condicionar os comportamentos operantes 

dos alunos, ou seja: a maneira de condicionar os comportamentos voluntários em diferentes 

situações de vida humana. 

Neste sentido, por extensão, Skinner indicou que as ações humanas dependeriam 

das consequências delas. Segundo seus estudos, o condicionamento é a maneira de 

realizar a aprendizagem, por meio de generalizações ou discriminações. A capacidade de 

generalizar permitiria ao sujeito responder de forma parecida a situações semelhantes e a 

capacidade de discriminar permitiria a este sujeito dar respostas alternativas a diferentes 

estímulos (POZO, 2006, pág. 57). 

De acordo com esta visão, a organização curricular deveria primar por padrões de 

comportamento e os conteúdos seriam transmitidos como forma de desenvolver 

habilidades. O papel da educação seria, portanto, auxiliar na conquista do domínio humano 

sobre as ações e processos do meio ambiente, permitindo ao homem examinar o processo 

evolutivo do meio e atuar sobre ele. Desta forma, as situações escolares   poderiam   ser 
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definidas com antecipação. A base do conhecimento estaria então centrada na experiência 

planejada. 

O propósito da educação seria o de moldar o indivíduo para que este se estruturasse 

às contingências do meio, podendo assim atuar sobre elas. A aprendizagem se daria de 

forma paulatina e contínua, correspondendo aos docentes trabalharem elementos de 

reforços para o alcance de respostas esperadas. Assim, a organização do ensino se daria 

do mais simples ao mais complexo, permitindo o controle do processo e evitando erros de 

alunos. 

Como mencionado, para os racionalistas o conhecimento se origina a partir do 

indivíduo, por meio de suas estruturas inatas e o processo de aprender era o ato de revelar 

o que sempre se teve. Já o empirismo e suas concepções derivadas advogavam a ideia de 

que o conhecimento refletia o ambiente, ou seja: a partir das experiências se forma o 

conhecimento. Já em história recente, e talvez um ponto de equilíbrio entre uma e outra 

teoria, surge o construtivismo. 

Esta nova corrente se apoia nos princípios da reestruturação. Não obstante haver 

surgido no século XX e tido como seus grandes precursores Jean Piaget2 e Lev Vygotsky3, 

para muitos, a inspiração construtivista se deu com Kant e sua reflexão sobre a priori. Para 

ele, as noções de tempo, espaço e causalidade, entre outras, não se extraem da realidade 

e sim o sujeito transcendental as crias e as impõe para explicar a realidade. 

O construtivismo se revela de maneira dinâmica cada vez que os estímulos externos 

interatuam com as experiências do sujeito. Esta afirmação pode levar ao entendimento de 

que seus conceitos estão próximos ao empirismo. No entanto, é importante recordar que 

para os empiristas não havia nada dentro do indivíduo, já que este seria uma tábua rasa, 

destoando dos construtivistas os quais se fundamentam na existência de experiências 

anteriores. 

Conforme POZO (2006), o mais importante na concepção da aprendizagem 

construtivista é: la naturaleza de los procesos mediante los que esos conocimientos previos 

cambian, la acomodación de las estructuras de conocimiento a la nueva información4, ou 

sejam: os processos internos. (Pozo, 2006, pág. 62-63). 

 
2 Psicólogo suíço, nascido em Genebra em 9 de agosto de 1896 e falecido em 16 de setembro de 1986. 

Dedicou-se à psicologia, epistemologia e educação. 

3 Não obstante ser graduado em direito, foi na psicologia que se tornou conhecido. Filho de uma próspera 

família judia, nasceu em 17 de novembro de 1896 e faleceu de tuberculose em 11 de junho de 1934. 

4 Tradução livre:  a natureza dos processos mediante os que esses conhecimentos prévios alteram, a 

acomodação das estruturas de conhecimento a nova informação. 
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Como indicado, o construtivismo percebe a aprendizagem como um processo 

contínuo e dinâmico de construção e de reconstrução, diferenciando-se assim do 

racionalismo e do empirismo. Para os construtivistas, os processos psicológicos são 

trabalhados com base na reorganização dos conceitos anteriores, mediante o contexto 

sócio-histórico-econômico- cultural. Não se trata de repetir o aprendizado e sim de receber 

e processar a informação. 

Para eles, o docente é um mediador que atua por meio de desafios, enigmas e 

provocações com o objetivo de despertar o desejo de aprender do aluno, aguçando sua 

verbalização e mecanismos mentais. MEIRIEU (2002, pág. 98), afirma que hay que 

aferrarse al deseo existente, aunque sea superficial, para abrir nuevos horizontes, y hacer 

nacer por “superposición” nuevos deseos, más conformes con un proyecto cultura5. 

Ainda com POZO (2006, pág. 60), o construtivismo deu origem a quatro 

subcategorias: a Gestalt, a teoria cognitiva de Piaget, a teoria sócio-histórica-crítica de 

Vygotsky e a psicologia da instrução atual. 

Para efeito da fundamentação do PPP do CESAS e de forma não exaustiva, somente 

as três primeiras subcategorias serão tratadas a seguir, por se entender que elas, em 

conjunto com as teorias racionalistas e empiristas, permitem identificar os conceitos 

existentes por trás das práticas pedagógicas desenvolvidas na escola. 

6.3 Perspectiva da Gestalt 

 

A Gestalt surge à medida em que se aprofunda a crise do associacionismo. Enquanto 

nos Estados Unidos Watson formulava seu manifesto do condutivismo, na Alemanha, 

Wertheimer publicava um artigo sobre a percepção do movimento aparente. 

As ideias da Gestalt se opõem aos princípios do associacionismo. Ao tempo em que 

os sujeitos do condutivismo aprendem de modo associativo, os da Gestalt o fazem por 

insight. (POZO, 1994, págs 170 - 173). 

Esta corrente é representada sobretudo pelos alemães Wertheimer, Koffka, Köhler 

e Lewin (VYGOTSKY, 2000). Para eles, a atividade e o comportamento do sujeito são 

determinados de acordo com o modo pelo qual se vê e se compreende a estrutura dos 

elementos da situação problema. Para Koffka, a percepção e o pensamento não podem ser 

reduzidos a um acúmulo de sensações ou associações individuais e sim são determinados 

 
5 Tradução livre: há que se agarrar ao desejo existente, ainda que seja superficiall, para abrir novos 

horizontes e fazer nascer, por superposição, novos desejos em melhor conformidade com um projeto de 

cultura. 
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pela estrutura global. Nesta linha, Wertheimer se apropria da história da ciência como área 

de estudo da psicologia do pensamento e da aprendizagem. Para ele, cada um dos 

mecanismos da aprendizagem associativa corresponde a um mecanismo alternativo nas 

concepções gestálticas (POZO, 1994, pág. 174). 

A perspectiva gestáltica defende o caráter inato das leis da percepção e da 

organização do conhecimento. O pensamento se encontra mediado por estruturas de 

conceitos de natureza e origens muito diferentes. A tomada de consciência ou insight tem 

dimensões distintas em um e outro caso. Por sua vez, a tomada de consciência conceitual 

requer uma reflexão a respeito do próprio pensamento que, necessariamente, não está 

presente no insight perceptivo. O sujeito somente pode tomar consciência de algo que já 

está presente nele, ainda que se desconheçam as etapas precedentes. A este respeito, 

POZO (1994, pág. 174) afirma que: La comprensión de un problema está ligada a una 

toma de conciencia de sus rasgos estructurales. Una nueva estructura surge cuando se 

logra desequilibrar la estructura anterior6. 

Na Gestalt, o ensino é centrado no aluno e o professor tem como função prestar-lhe 

assistência de forma a não transmitir o conhecimento. O docente deve ser um facilitador da 

aprendizagem, a qual consiste em compreensão, aceitação e confiança em relação ao 

aluno. Deve aceitá-lo como é. Sua intervenção deverá ser a mínima possível, criando um 

clima favorável à aprendizagem. O conteúdo não deve ser repassado, uma vez que ele é 

adquirido pelo aluno por meio de seu próprio despertar. 

Se por um lado a teoria teve o mérito de introduzir conceitos de reestruturação e 

permitir com que outros investigadores utilizassem estes princípios para futuras 

investigações relacionadas à aprendizagem cognitiva; por outro, foi criticada por sua 

incapacidade de responder a questionamentos acerca da influência da experiência anterior 

na resolução de problemas. (POZO, 1994, pág. 174). 

O conceito de reestruturação introduzido pela Gestalt criou as bases do princípio do 

equilíbrio de Piaget, que, em última instância, é o centro da teoria piagetiana. 

 

6.4 - Perspectivas Piaget 

 

 
6 Tradução: A compreensão de um problema está ligada à uma tomada de consciência de seus traços 

estruturais. Uma nova estrutura surge quando se logra desequilibrar a estrutura anterior. 
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A partir da segunda metade do século XX, Piaget começou a utilizar o conceito de 

aprendizagem significativa para redefinir o papel do aluno como protagonista dos processos 

de aprendizagem. Reforçou a necessidade de estudos relacionados à inteligência, uma vez 

que esta compreensão seria determinante para a pedagogia do ensino. Para ele, a 

aquisição dos conhecimentos por parte do aluno deveria ocorrer mediante o uso de seus 

próprios recursos cognitivos. O docente, à sua vez, teria a responsabilidade de rever seu 

processo de ensino. 

Em referência ao psicólogo alemão K. Buhler, Piaget suscita uma razão pela qual a 

teoria da Gestalt não seria suficiente para suprir as carências do associacionismo. De 

acordo com ele, a natureza da mente não é criar estabilidade ou equilíbrio, ao contrário, o 

encontro com o novo leva ao desequilíbrio e a geração de novos níveis. Assim, ao 

assumirem-se os princípios da Gestalt, estar-se-ia também assumindo o fato de que a 

estrutura é a mesma em todos os níveis do desenvolvimento. Por isso, Piaget busca 

identificar não formas pré-determinadas de equilíbrio e sim os processos sucessivos de 

equilíbrio, permeados por desequilíbrios (PIAGET, 1998, pág. 87). 

O conhecimento visto desde a perspectiva positivista remete ao entendimento de 

que este estava vinculado a comportamentos observáveis e a aprendizagem e seu 

desenvolvimento formado por associações. Em outras palavras, o sistema educacional 

estaria baseado em modelos de formação de hábitos, em repetições e condicionamentos 

por reforços externos. 

Já na perspectiva piagetiana, o conhecimento é derivado da ação do sujeito com os 

objetos da realidade. Com efeito, esta ação é entendida tanto como ação material (concreta, 

experiência física), realizada por meio da manipulação, como por ação interiorizada 

(mental, experiência lógico-matemática), realizada por meio de instrumentos do 

pensamento, a partir de operações mentais como classificar, ordenar e relacionar, com a 

finalidade de conhecer o objeto e transformar suas representações, descobrindo as 

propriedades do objeto por meio da abstração. 

No que diz respeito ao construtivismo e às experiências anteriores do sujeito, Pozo 

(2006, pág. 62 - 63) afirma que não é a existência de conhecimentos prévios influindo na 

aprendizagem o que caracteriza a teoria e sim a natureza dos processos mediante aos 

quais esses processos alteram. Em linguagem piagetiana, seria a acomodação das 

estruturas de conhecimento a nova informação. Assim, não se trata de mudança da 

informação anterior e sim de uma reestruturação dela por meio da assimilação e 

acomodação, uma vez que ambas constituem polos inseparáveis. Neste contexto, a 
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assimilação desempenharia a função de construção e a acomodação a de compensação 

(PIAGET, 1990, pág. 45). 

Parece assistir razão à Pozo (1994, pág. 177 – 181) no sentido de que a teoria de 

Piaget assume uma posição inequivocamente construtivista ao defender dois tipos de 

construções: uma tática e outra dinâmica. Essas construções estão relacionadas aos 

processos de assimilação e acomodação, citados anteriormente. Por sua vez, o primeiro 

processo estaria vinculado ao fato de como o indivíduo interpreta a informação recebida de 

acordo com estruturas conceituais já existentes. O segundo processo, a acomodação, além 

da modificação dos sistemas prévios oriundos da informação recebida, supõe a 

reinterpretação dos dados. A construção de novos conceitos e estruturas. 

Piaget sustentava que não há assimilação sem acomodação e tampouco 

acomodação sem assimilação e que o equilíbrio entre estes dois processos minimiza erros 

e interpretações equivocadas. Contudo, somente por meio do desequilíbrio de referidos 

processos é que surgiria a aprendizagem. A busca do equilíbrio e os processos gerados 

para a acomodação dos conflitos originados pelo desequilíbrio passaria necessariamente 

pela tomada de consciência do conflito ou perturbação. No caso de não ocorrência, não 

haveria se falar de acomodação e consequentemente de aprendizagem, já que o indivíduo 

não teve consciência de qualquer perturbação e, portanto, não necessitou adaptação. 

Merece registro, no entanto, que no contexto da teoria piagetiana não basta a tomada 

de consciência para que haja aprendizagem. É necessário se ter uma resposta adaptável 

para que se promova a reestruturação do conhecimento (POZO, 1994, pág. 182 - 184). 

O conceito de operação cognitiva é essencial para Piaget ao determinar a apreensão 

de novos conhecimentos. Segundo Pozo, para Piaget el aprendizaje de conocimientos 

específico depende por completo del desarrollo de estructuras cognitivas generales7 

(POZO, 1994, pág. 177 – 178). Com efeito, o desenvolvimento intelectual está relacionado 

com as atividades do sujeito por meio das experiências (espontâneas e adquiridas), das 

ações sensoriais motoras e as operações formais, por meio de sucessivas transformações. 

Este processo permite ao indivíduo a elaboração de sua compreensão devido a 

formação de novas estruturas de pensamento. Neste sentido, o papel da escola em não 

ignorar tais aspectos seria fundamental por permitir à instituição o constante trabalho de 

compreender o aluno como sujeito que pensa e que pode relacionar conhecimento novo ao 

que já tem. 

 
7 Tradução: a aprendizagem de conhecimentos específico depende por completo do desenvolvimento de 

estruturas cognitivas gerais. 
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O trabalho da escola é o de buscar aspectos da inteligência prática que antecedem 

aos aspectos da inteligência reflexiva, progredindo desde o concreto ao abstrato. Para 

tanto, necessita adequar-se ao aluno e criar condições para que os docentes possam 

discutir e determinar não somente o que se ensina, mas, sobretudo, como se ensina. Há 

que se entender como se aprende e a partir disso definir como se ensina, pelo que se crê 

em existirem dois processos, um de ensino e outro de aprendizagem. 

O tema da reestruturação também pode ser visto em teorias como a de Vygotsky. 

Para ele, a interação e o processamento de dados ocorrem envolvendo outros aspectos 

não determinados por Piaget. 

 

 

 

6.5 - Perspectivas Vygotsky 

 

Para Vygotsky, o homem é um ser histórico e produto de suas relações sociais. Por 

isso, sempre presente em suas discussões, a reflexão acerca de como elementos sociais 

podem modelar a mente e construir o psiquismo. Suas contestações o remetem à natureza 

dos signos e suas funções na organização dos processos psicológicos. Para ele, a função 

dos signos seria provocar transformações internas que, em última instância, o fazem passar 

de ser biológico a ser sócio-histórico (FREITAS, 2000, pág. 9-10). 

No entanto, para entender melhor sua teoria, é necessário ressaltar o contexto 

histórico em que viveu. Contemporâneo da revolução soviética e consequentemente da 

teoria do materialismo histórico, de Marx e Engels. 

Para Marx, o modo de produção capitalista estaria apoiado em relações fundadas na 

divisão social do trabalho e os meios desta produção seriam a terra e a mecanização da 

indústria. Por sua vez, o Estado possuía a ideologia liberal conservadora, encontrando-se 

a sociedade dividida em burguesia e proletariado. Em suma, a base da teoria marxista parte 

da síntese realizada por ele em relação às teorias da economia inglesa (Smith – século 

XVIII), da política francesa (Comuna de Paris, Iluminismo Francês) e da filosofia alemã 

(Hegel, século XVIII), tendo trabalhado ainda com conceitos associados ao valor, ao 

Estado, às classes sociais, à dialética. (MARX, 2004, pág. 73) 

Para Marx (2004, pág. 73) a dialética seria o movimento dos contrários, em que para 

cada tese há uma negação (antítese) que gera uma síntese. Essa, a seu termo, não é 
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meramente a soma de dois momentos anteriores e sim um novo produto, uma nova tese, 

que também será negada mais adiante. 

Este conceito terá grande influência no trabalho de Vygotsky uma vez que, ao 

contrário dos empiristas, cria não haver uma somatória de fatores inatos acumulados 

durante toda a vida. Para ele, o homem é um ser ativo em suas relações, transformando e 

sendo transformado desde seu nascimento. Entendia haver uma mudança recíproca 

durante toda a vida entre o indivíduo e o meio. O sujeito não é um receptáculo que absorve 

a realidade de forma passiva, ao contrário, é um sujeito ativo que reconstrói o conhecimento 

por meio de sua interação. 

Vygotsky (2008, pág. 80-83) propôs que os estudos da psicologia superassem a 

visão descritiva dos fenômenos perceptíveis e buscassem a gênesis do 

desenvolvimento humano. Neste sentido, apresentou uma   crítica   aos estudos 

psicológicos desenvolvidos com base na análise da aparência externa. 

Para ele, o conceito de desenvolvimento cognitivo não era uma acumulação de 

mudanças ilhadas e sim parte de un proceso dialéctico caracterizado por la periodicidad, 

desigualdad en el desarrollo de distintas funciones, metamorfosis o câmbio cualitativo de 

una forma en otra, junción de factores internos y externos, y procesos adaptativos que 

superan los impedimentos que el niño encuentra8 (VYGOTSKY, 2008, pág. 80). 

Em consonância com Piaget e a Gestalt, Vygotsky recusa o princípio associativo do 

estímulo-resposta. Diferentemente das duas teorias representadas por estes setores, ele 

não nega a importância da aprendizagem associativa uma vez que para ele o homem não 

se limita a responder os estímulos, ao contrário, atua sobre eles, transformando-os e sendo 

transformados. Neste ponto, introduz o conceito de instrumento, o qual é responsável pela 

mediação entre o estímulo e a resposta. Com isso e por meio da intermediação, a realidade 

é transformada e não imitada. Neste ponto, o conceito vygotskyano está mais próximo de 

Piaget e sua tese da adaptação por meio da associação e acomodação do que a ideia do 

condutivismo mediacional. No entanto, distinto de Piaget, que interpreta existir uma 

construção, para Vygotsky se trata de uma reconstrução (POZO, 1994, pág. 193-197). 

É importante notar que, se por um lado Vygotsky adota espírito crítico em relação ao 

princípio associativo, por outro, tem a capacidade de demonstrar que associação e 

reconstrução não são excludentes; ao contrário, complementam-se. Para ele, a 

 
8 Tradução: um processo dialético caracterizado pela periodicidade, desigualdade no desenvolvimento de 

distintas funções, metamorfoses ou mudanças qualitativas de uma forma em outra, junção de fatores 

internos e externos, e processos adaptativos que superam os impedimentos que a criança encontra. 
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aprendizagem associativa pode ser um agente facilitador da reestruturação (POZO, 2004, 

pág. 207). 

Vygotsky discrepa de Piaget ao interpretar de forma distinta a origem do instrumento 

de mediação, as relações de aprendizagem e o desenvolvimento de sua aquisição; assim 

como na orientação da atividade propriamente dita. Para ele, existem diferentes tipos de 

instrumentos: um mais simples que atua materialmente sobre o estímulo, modificando-o; e 

outro representado por signos e símbolos que exercem ação como mediadores em nossas 

ações. 

Para Vygotsky (2008, pág. 55-56), o instrumento atua como condutor da influência 

humana sobre o objeto da atividade, de maneira a orientar externamente sua mudança. Ele 

é controlado pelo indivíduo e revela a decisão tomada e usada de determinada forma. Já o 

signo forma parte da atividade interna do indivíduo e não altera em nada o objeto da 

operação psicológica. Ele controla o usuário e modificação o comportamento. Podem ser 

entendidos como instrumentos semióticos ou simbólicos e serem concretos ou não. 

Se por um lado podem ser representados por uma imagem externa, por outro podem 

não ser concretos quando revelam a interposição entre a mente e o mundo. Funcionam 

desde o interior da pessoa, no sistema psíquico. Trata-se de uma característica humana 

que nos permite atuar mentalmente por meio de simbolismos e representações criadas a 

partir da experiência sociocultural e que tem como objetivo “traduzir” o mundo. Para 

Vygotsky, este instrumento de representação simbólica seria a linguagem, a qual tem 

estreita relação com o pensamento. 

Durante os estudos do desenvolvimento da criança, Vygotsky (2008, 94-105) 

introduz o conceito de zona de desenvolvimento próximo. Parte da definição do 

desenvolvimento real, que seria a relação idade mental e cronológica, e estabelece 

comparativo com a perspectiva de desenvolvimento obtida a partir de induções e estímulos   

externos.   Para   ele, o    desenvolvimento    real    provém de   respostas independentes 

da criança e o desenvolvimento potencial se origina em função da orientação de adultos ou 

por meio da colaboração da criança com seus pares. Neste sentido, define a zona   próxima   

como   sendo   a   distância entre   o   nível   de desenvolvimento real e o nível de potencial 

desenvolvimento. Neste aspecto, ressalta a   importância   dos   estímulos   artificiais   nos   

processos de reconstrução do desenvolvimento da criança. 

De acordo com Pozo (1994, pág. 197), para Vygotsky não há desenvolvimento sem   

aprendizagem   e   tampouco   aprendizagem   sem    desenvolvimento. Contudo, diferente 



82 

de Piaget, interpreta que a aprendizagem precede o desenvolvimento e que a associação 

precede a reestruturação. 

Ainda, entende que os processos de desenvolvimento não coincidem com os 

processos de aprendizagem. Afirma que, mesmo estando a aprendizagem diretamente 

relacionada ao desenvolvimento, eles nunca   se   realizam   de maneira uniforme 

(VYGOTSKY, 2008, pág. 103 – 104). 

Para Pozo (2004, 205 – 210), o grande mérito de Vygotsky e de sua teoria também 

é sua grande área de fragilidade. Ao opor-se ao reducionismo associacionista, ele 

estabelece um marco caracterizador de sua tese à medida em que, por exemplo, introduz 

a diferença entre conceito espontâneo e conceito científico. Este último, de acordo com 

Pozo, não só tem sido referendado por estudos empíricos recentes, como, principalmente, 

não foram contestados ou superados ainda por outras teorias. 

Porém, ao passo em que logra explicar como se adquirem os conceitos científicos, 

Vygotsky não explica por que, às vezes, eles não são apreendidos. Portanto, o desafio da 

teoria seria determinar a efetividade no processo de transformação do conhecimento 

espontâneo ao científico, considerando que este é o grande problema enfrentado pelos 

docentes. O teórico conclui que seja por estar incorreta ou por estar inacabada, a teoria 

vygotskyano carece de respostas para este e outros temas. Além disso, o caráter geral da 

mesma gera críticas quanto a sua falta de concreción o precisión, la vaguedad, ambigüedad 

o circularidad de algunos de sus postulados que hacen muy difícil su especificación9 

(POZO, 2004, pág. 208) 

Tendo como referências os conceitos e princípios da teoria vygotskyano, pode- se 

dizer que há uma valoração da escola e dos docentes à medida em que a aprendizagem é 

entendida como precedente ao desenvolvimento. Assim, torna-se fundamental o   trabalho   

de   ambos   no   sentido   de   definirem   os   rumos   e o desenvolvimento da criança por 

meio do acesso ao conhecimento científico e desenvolvimento de suas funções 

psicológicas superiores. 

O percurso será balizado pelo nível de desenvolvimento potencial do estudante, de 

forma que ele possa avançar em sua compreensão de mundo a partir dos conhecimentos 

já consolidados e tendo como meta etapas posteriores, ainda não alcançadas. Nesse 

sentido, o único bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. 

 
9 Tradução: falta de concretude ou precisão, a vaguidade, ambiguidade ou circularidade de alguns de seus 

postulados que tornam muito difícil sua especificação. 
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O docente “vygotskyano” trabalha como mediador da relação do estudante com o 

conhecimento, buscando criar as zonas de desenvolvimento próximas. Sua ação é no 

sentido de promover avanços que não ocorriam espontaneamente. Esta conduta ressalta 

a importância nos processos de instrução ou facilitação externa de mediadores. Neste 

sentido, o trabalho da escola e dos docentes consiste em intervir na aprendizagem do aluno 

e contribuir para a transmissão do conhecimento historicamente acumulado. 

Para Vygotsky, os grupos de estudantes são sempre heterogêneos quanto ao 

conhecimento já adquirido nas diversas áreas e aquele mais avançado em determinado 

tema poderá contribuir para o desenvolvimento de seus pares. Assim, tanto professor 

quanto o aluno são agentes desta interação interpessoal, significando assuntos relevantes 

no interior da cultura. 

Neste sentido, avulta-se a importância da diversidade em escolas e, em especial, no 

CESAS, rico pela representação de diversos grupos, etnias, classes sociais, profissionais. 

O convívio entre estes segmentos vai além do respeito e da tolerância e corresponde olhar 

para o outro com os olhos da sensibilidade. 

À escola, cabe fazer frente ao constante desafio de lutar contra as exclusões de 

todas as formas de desigualdades que privilegiam uns e desconsiderem muitos. Cabe a ela 

materializar e dar esperança de materialização do direito formal logrado por meio da 

legislação constitucional. Para tanto, trata iguais de formas iguais e diferentes na medida 

de suas diferenças. 

A Educação de Jovens e Adultos deve ser entendida como um processo que tem a 

finalidade de suprir a escolaridade daqueles que não concluíram seus estudos na época 

adequada, nos Ensinos Fundamental e Médio, quase sempre por motivos alheios à sua 

vontade. O currículo utilizado é o da Educação Básica das   Escolas Públicas   do Distrito 

Federal, devidamente ajustado à realidade do corpo discente. 

Nos processos de ensino e de aprendizagem são enfatizados valores, atitudes, 

competência, habilidades, procedimentos, contemplando os conteúdos significativos os 

quais são trabalhados de forma contextualizada e buscando sempre postura inter e 

transdisciplinar, tendo como referencial a Base Nacional Comum, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, as Metas do Plano Nacional de Educação. 

 A complexidade e diversidade existentes no CESAS requerem distintos campos de 

atuação e projetos específicos, acompanhados de forma coordenada. Em capítulo próprio 

e nos anexos que comporão este PPP, serão tratadas especificamente por setores da 

escola, como se organizam e desenvolvem suas atividades. 
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De acordo com GADOTTI (1990, pág. 106), a escola é ponto de conflito, de debate 

e de críticas. Este fenômeno estaria vinculado ao movimento de equilíbrio e de desequilíbrio 

originado a partir do surgimento e da discussão de novos conceitos no dia a dia escolar. 

Frente a esta perspectiva, o projeto político-pedagógico se apresenta como ferramenta 

capaz de promover o debate entre diferentes tendências e realidades existentes no 

universo escolar, assim como garantir o acesso e a participação de distintos setores da 

comunidade escolar na organização do trabalho pedagógico. 

Já FREIRE (2007, pág. 18), acreditava que ela deveria desafiar a consciência diluída na 

neutralidade do senso-comum e consubstanciada por interesses de grupos dominantes. 

Postulava uma missão humanizadora da educação, de resgate da condição humana é 

caracterizada por uma relação simultânea e comprometida de consciência e mundo. 

O pensamento Freiriano foi caracterizado pela permanente reflexão sobre a 

possibilidade de submeter o homem a uma ação prática que o conduzisse à abertura de 

possibilidades de conscientização. O diálogo permanente com a realidade, percebendo 

esta como processo construtivo e histórico, e o homem, ponto central de sua ideologia 

libertadora, como ser em constante formação. 

É neste sentido que o CESAS percebe seu papel enquanto escola com ampla 

diversidade, formada por trabalhadores e filhos de trabalhadores e associada cada dia mais 

ao mundo do trabalho. A prática docente, portanto, centrada no pensamento pedagógico 

de Paulo Freire de libertação, dialogicidade e conscientização. 

Partindo desta perspectiva, mas organizar o trabalho educativo, o projeto político- 

pedagógico por nós discutido e elaborado tem o objetivo de democratizar e estimular a 

comunidade escolar em seu processo de construção e de reconstrução. Além de 

compreender o trabalho de elaboração coletiva como elemento democratizador, urge 

destacar o caráter vinculante dos compromissos e responsabilidade assumidas desde uma 

postura ética de discussão e de decisão do coletivo de docentes, alunos, pais e servidores; 

autores e atores do projeto. 

Destaca-se especialmente o caráter pedagógico da participação dos distintos 

segmentos da comunidade escolar, é dizer, a possibilidade de que se crie uma importante 

predisposição do coletivo escolar, de maneira a facilitar a aprendizagem, tornando-a mais 

eficaz nos compromissos assumidos. 

De acordo com os teóricos como Piaget, Vygotsky, Meirieu, Fernández e outros, é 

fundamental despertar nos estudantes um sentimento intrínseco que permita o 

desenvolvimento dos processos de aprendizagem. Em geral, os teóricos tratam de discutir 
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a aula considerando-a como o espaço para o despertar de seus interesses. Contudo, 

cremos que este processo pode ocorrer desde a organização do projeto de escola e daí a 

importância na participação de diferentes setores ser apenas fundamental para o 

levantamento da realidade, mas, sobretudo, para determinar a cumplicidade dos atores no 

desenvolvimento do trabalho. 

Ao propor um conceito de escola, Jackson (2002, 154 – 190) indicou a existência de 

duas tradições clássicas de ensino, às quais denomina de mimética e transformadora. 

Entende o teórico que a primeira estaria relacionada ao conhecimento ou destreza 

apresentada ao aluno e não descoberta por ele. Ela tem a característica de ser 

transmissível, com propriedade de ser julgada falsa ou verdadeira, exata ou inexata, 

tomando como comparação o conhecimento docente ou de outra fonte, como   os livros. Já 

a   segunda   tradição, a transformadora, estaria vinculada a ações exercidas pelos docentes 

com efeitos duradouros. Neste caso, mais que um papel funcionalista, o docente não se 

limita à transmissão de conteúdo e sim a criar mecanismos que facilitem o ensino 

transformador. 

Importante notar que o autor não trata as tradições como excludentes e sim 

complementares. Portanto, reforça o conceito de uma educação integral, a serviço do 

indivíduo e da sociedade. 

FREINET (1996, pág. 32) afirma que “la escuela va siempre a la zaga de las 

conquistas sociales con un retraso más o menos lamentable. Nosotros debemos reducir 

este retraso y esto constituirá ya una apreciable victoria10”. Na mesma linha de pensamento, 

MEIRIEU (2002, pág. 57-59) registra que a representação da aprendizagem não pode estar 

desvinculada do contexto social já que os saberes representam bens sociais. Por sua vez, 

a apropriação dos conhecimentos requer etapas, procedimentos e capacidades 

determinadas. A isso denomina estratégias de aprendizagem para as quais ele não entende 

o indivíduo como sujeito passivo e receptivo. Ao contrário, trata-se de um processo interno 

no qual a apropriação não se reduz à repetição e sim a operações mentais que envolvem 

aspectos do desejo, às quais muito raramente são espontâneas. 

O sentimento interno mencionado anteriormente, que move e impulsiona nosso 

interesse por determinado objeto, é chamado por Piaget de motivação. Para ele, a 

motivação é um processo intrínseco que somente pode ser atingido pelo próprio indivíduo. 

 
10 Tradução: a escola vai sempre atrás nas conquistas sociais com um retrocesso mais ou menos lamentável. 

Nós devemos reduzir este atraso e isto constituirá já uma apreciável vitória. 
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Não obstante agentes externos possam atuar como incentivadores, não teriam a 

capacidade de serem eles quem fazem a opção de si e quando interessar-se por algo. 

Já Meirieu descreve este processo como desejo. Indica a necessidade de despertar 

o desejo para que as condições da aprendizagem ocorram. Ressalta o lugar do desejo para 

que este não seja interpretado como fim do processo: resaltar el lugar del deseo en el 

aprendizaje no puede signiQualificação Profissionalar la subordinación de todo aprendizaje 

a los deseos ya existentes a costa de una terrible simpliQualificação Profissionalación, 

porque se confundiría el proceso y el proyecto, el método y el objetivo11. (MEIRIEU, 2002, 

97) 

Em consonância com estes teóricos anteriores, VYGOTSKY (Vygotsky, 2000, pág., 

refere-se a este fenômeno como o processo de decisão da criança. Para ele, o pequeno 

toma decisões distintas dos adultos já que atua primeiro de forma interna e depois executa 

o plano. Agrega o domínio da atenção como outro elemento importante de ações: “los 

estudios han señalado que la capacidad o incapacidad de dirigir la propia atención es un 

determinante esencial del éxito o el fracaso de cualquier operación práctica12. (VYGOTSKY, 

2000, pág. 63). 

Já FERNÁNDEZ (2008, pág. 75 – 87), ao mencionar os quatro níveis que, de acordo com 

ela, interferem na aprendizagem, cita o desejo como um deles. Em distinto enfoque ao de 

MEIRIEU (2002), porém, ainda dentro das relações internas de interesses e de 

representações geradas em nível abstrato por aqueles que aprendem, a autora relaciona o 

desejo à inteligência. Para ela, enquanto a inteligência é uma estrutura lógica, a dimensão 

do desejo ocorre em nível simbólico, significante e não lógico. Portanto, a construção do 

conhecimento requer uma estrutura cognitiva coerente com o nível de compreensão 

solicitado, assim como necessita de vínculos que possibilitem dar significação ao 

conhecimento. Os aspectos do desejo são intrínsecos ao indivíduo e trabalham desde a 

subjetividade e individualização de cada um em sua relação consigo e com o outro. Com 

efeito, o desejo simboliza a expectativa do “porvir” e gerará prazer no ato de aprendizagem. 

Fernández irá a afirmar que: “El nivel simbólico es el que da cuenta de nosotros, pues 

 
11 Tradução: Ressaltar o lugar do desejo na aprendizagem não pode significar de toda aprendizagem aos 

desejos já existentes ao custo de uma terrível simplicidade, porque se confundiriam o processo e o projeto, o 

método e o objetivo. 

 

12 Tradução: os estudos têm assinalado que a capacidade ou incapacidade de dirigir a própria atenção é 

determinante essencial do êxito ou do fracasso de qualquer operação prática. 
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expresa nuestros sueños, nuestros errores, nuestros recuerdos, nuestros papelones, 

nuestros mitos”.13 (Fernández, 2008, 83). 

    

O mesmo não ocorreria se todos estivessem em busca das mesmas 

realizações, percebendo-se na diferença dos papéis que devem 

cumprir e se estivessem dispostos, de fato, a conhecerem uns os 

motivos das atitudes de opções dos outros. Essa possibilidade 

alcançaria processos de significação mais convergentes em relação à 

aprendizagem”. (MALUF, 2006, pág. 64) 

 

O projeto político-pedagógico da escola tem o compromisso com aquilo definido 

coletivamente. Sua missão é fomentar um processo de discussão que respeite as decisões 

dos distintos setores da comunidade escolar, de maneira a possibilitar a organização do 

fazer pedagógico sem conflitos competitivos, corporativos e autoritários. 

Portanto, é necessário se apoiar e fundamentar teoricamente de maneira a subsidiar 

o próprio projeto e consequentemente a prática pedagógica. O domínio das bases teóricas- 

metodológicas é necessário para que se logrem os objetivos traçados. Assim, em sua 

construção, há que se considerar a existência de uma teoria crítica, que seja viável e tenha 

o compromisso com as práticas sociais e a educação (VEIGA, 1995, pág. 13 – 14). 

Para tanto, e firmes nos    conceitos    tratados a    partir da    reflexão    de teóricos 

apresentados anteriormente, o CESAS entende ser necessário que este processo crítico 

ocorra a partir do objeto concreto ao abstrato, tornando útil a experiência dos estudantes 

como ponto de referência para o despertar do desejo em aprender e a conquista de novos 

conhecimentos. 

Está claro que a aprendizagem não ocorre somente por meio de uma opção 

pedagógica. No entanto, necessariamente, uma opção traduz uma concepção, uma crença 

Para nós do CESAS, é ponto de convergência a busca de uma escola cuja prática 

teórica se traduza em uma instituição crítica e revolucionária para o trabalhador e o filho do 

trabalhador, no sentido de mudar o status quo. Uma escola na qual o ensino tenha 

significado, representação e não seja a reprodução de um modelo computacional no qual 

 
13 Tradução: O nível simbólico é o que conta de nós, pois expressa nossos sonhos, nossos erros, nossas 

recordações, nossos papelões, nossos mitos. 
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o pensar, criar e produzir sejam substituídos por tarefas mecânicas de acesso e 

recuperação da informação. 

Não se nega com isso a realidade tecnológica e a geração dos “migrantes” e dos 

“imigrantes” informáticos, senão busca-se algo mais. Aquilo que permita ter os instrumentos 

para a decodificação da mensagem, a compreensão dos sistemas e dos processos que 

geram a informação, enxergando estes sistemas e agindo sobre eles. 

Ao analisar e debater o que denomina de revolução cognitiva, Bruner apresenta uma 

crítica à tecnica ocorrida. Afirma que: algo que sucedió muy temprano fue el cambio de 

énfasis del "signiQualificação Profissionalado" a la "información", de la construcción del 

signicado al procesamiento de la información14. (BRUNER, 1991, pág. 21). 

Parece-nos prematuro afirmar que estamos frente a uma mudança de paradigma. 

Talvez estejamos mais próximos a uma evolução dos marcos teóricos educacionais, 

considerando o conhecimento historicamente acumulado por distintos investigadores e as 

demandas emergentes das novas tecnologias e necessidades do mercado de trabalho. Isso 

nos remete à carência de um “novo ser”, mais versátil e com visão ampla dos distintos 

aspectos deste mundo globalizado. Como afirma Berrotarán: “ninguna idea se produce 

prescindiendo del momento histórico15”. (BERROTARÁN, 2009, pág. 74) 

Para MARTI (2005), o indivíduo não somente recebe a influência de uma cultura, ele 

é também agente criador dela em seu processo de desenvolvimento. Por sua vez, o 

conceito de cultura não se limita ao ser, porquanto o indivíduo é inseparável do contexto 

histórico em que está, de maneira que a criação e o uso do que chama de artefactos 

culturales16 são dependentes desta relação. (MARTI, E., 2005, pág. 160-170). 

Reconhecemos as dificuldades que um projeto de natureza política e pedagógica 

enfrentará até que se crie uma cultura de organização da discussão na escola, no sentido 

de convergir diferentes tendências e, sobretudo, haver tolerância e respeito com distintas 

visões. Contudo, estamos seguros de que este processo estimulará a relação tríplice 

existente entre a educação, a cultura e o desenvolvimento. Ao mesmo tempo que as 

práticas educativas atuam sobre a cultura e sofrem sua influência historicamente 

acumulada, elas também estimulam a interação do indivíduo consigo, com outros e com 

 
14 Tradução: algo que sucedeu muito cedo foi a mudança de ênfase do significado e da informação, da 

construção do significado ao processamento da informação. 

15 Tradução: nenhuma ideia se produz prescindindo do momento histórico. 

16 Tradução: artefatos culturais. 
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seu meio físico, social e cultural, reorganizando seu funcionamento psicológico, mediante 

restrições e concessões de seu contexto. (MARTI, E. 2005, pág. 169-170). 

 

6.6 A Educação Inclusiva  

 

O CESAS é uma Unidade Escolar inclusiva e diferenciada que possui atendimento 

nos três turnos e oferece oportunidade ao estudante de estudar e trabalhar. 

O Atendimento aos Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE) 

e aqueles que apresentam deficiência - as áreas auditiva, visual, física e mental e aos que 

apresentam elevada capacidade ou dificuldades de aprendizagem, as fobias, TGD, 

superdotação, TDAH - é realizado, respeitando-se as orientações e metodologias da 

Unidade Escolar inclusiva. O CESAS dispõe de professores especializados nas áreas que 

dão o suporte necessário para que o ANEE possa acompanhar as aulas nas salas 

juntamente com os demais estudantes, inclusive nos momentos de avaliação. O 

atendimento aos ANEE´s é   feito   pelos professores especialistas em cada uma das 

necessidades (auditiva, visual e mental leve) nas chamadas Salas de Recurso, num 

processo integrado com o professor da respectiva disciplina. 

No final de 2006, o Núcleo de Coordenação Pedagógica da Coordenação Regional 

de Ensino do Plano Piloto propôs à Direção do CESAS a criação de uma Equipe de 

Atendimento/Apoio à Aprendizagem – EAAA - para funcionar no espaço físico da Unidade 

Escolar e atender exclusivamente seus estudantes, dadas as suas peculiaridades no 

contexto da inclusão. A equipe vem atuando desde o início de 2007 e pode-se dizer que os 

resultados têm sido extremamente positivos. 

Assim, com o crescente aumento da ênfase na inclusão, o CESAS conta hoje com 

as seguintes instâncias internas, cada uma com as suas atribuições específicas: Classe 

Bilíngue (Surdos), Sala de Recursos para Deficientes Visuais, Sala de Recursos para 

Surdo-cegueira, Sala de Recursos para estudantes DI do 1º segmento, Sala de Recursos 

para estudantes DI do 2º e 3 º segmentos, Equipe de Atendimento/Apoio à Aprendizagem 

– EAAA; Educadores sociais e monitores. 

Essas instâncias se articulam com as diversas áreas da Escola, e assim, o processo 

de inclusão acontece todos os dias, sejam no atendimento dos estudantes em salas-de-

aula do ensino EJA do currículo básico e também nas atividades decorrentes dos Projetos 

e da Educação Profissional. 



90 

O estudante ANEES do CESAS tem a inclusão garantida em todos os espaços da 

Escola, no seu envolvimento com a Escola como um todo e o investimento que é realizado 

no sentido de adaptar e permitir a acessibilidade, faz da UE um espaço grandioso e com o 

efetivo trabalho pedagógico voltado para a sua diversidade. 

 

6.7 A Educação Profissional 

 

No Currículo em Movimento, base institucional curricular da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito federal, “A Educação Profissional na atividade educativa pauta o 

Currículo em Movimento que enfatiza a formação humana do cidadão como busca de 

emancipação, o sujeito que pensa sua atividade profissional e domina os pressupostos 

científicos e tecnológicos do seu fazer profissional. (Currículo em Movimento pág.14).  

Assim devemos responder inicialmente qual o  sujeito dos processos de ensino e de 

aprendizagem sob a responsabilidade do CESAS e quais as estratégias pedagógicas para 

garantir a sua “formação humana do cidadão” e equidade de domínio do conhecimento 

científico e tecnológico e o fazer profissional, que lhe permita se posicionar em nível de 

igualdade no mundo do trabalho. 

O sujeito dos processos de ensino e de aprendizagem no CESAS, poderia se dizer 

assim, que é aquele que, por motivos diversos e em fases diversas da vida, viu-se excluído 

do processo regular da educação, sendo estudantes, que no mesmo segmento 

educacional, têm uma diversidade enorme de grau e nível de conhecimento, de objetivos 

com a   aprendizagem, de   domínio   de meios de aprendizagem e de necessidade de 

formação. 

Ao estudante matriculado na EJA soma-se o ex-estudante que ainda precisa de 

itinerário formativo profissional para sua adequação ao mundo do trabalho e a comunidade, 

em sua maior parte, agregada ao próprio estudante ou ex-estudante, mas que é parte 

fundamental no desenvolvimento coletivo da comunidade escolar em foco do próprio 

Distrito Federal, que além de sua necessidade particular de aprendizagem, como alavanca 

de propulsão de seu projeto de vida, é um sujeito que sofre a dinâmica de um ecossistema 

econômico e social onde a sua situação individual se encaixa como parte de um todo, mais 

ou menos integrada a sua dinâmica histórica. 

E é neste contexto que a proposta pedagógica para o CESAS deve responder 

primeiramente: a Educação Profissional é ou não uma oferta pedagógica importante para 

este público e sua formação como agente social? A resposta se consolida no perfil do 
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estudante, que pela idade diferenciada do ensino regular, a sua demanda de elevação de 

escolaridade está associada a necessidade objetiva e real da sua vida concreta onde o 

mundo do trabalho não é um projeto de futuro, mas uma realidade presente. 

Além da constatação acima, a demanda por Educação Profissional, nos cursos já 

oferecidos pelo PRONATEC é crescente e a resposta da Educação Profissional à 

alavancagem dos estudantes no mundo do trabalho é visível no depoimento deles, o que 

comprova a importância dela na formação integral do estudante. 

Se respondemos que a Educação Profissional é importante, precisamos definir que 

modelo nós queremos e para qual objetivo ela é importante no contexto social e econômico 

do Distrito Federal e do nosso público atendido. Entendendo que o nosso público não tem 

a vida como futuro mas como presente urgente, a educação deve estar associada a 

capacidade de resposta direta para sua vida imediata e constituir itinerário de 

desenvolvimento continuado do estudante, não podendo, portanto, restringir-se ao 

processo de formação e certificação, mas se constituir em Educação Integral (não no 

contexto de horário mas de abrangência), interativa com a realidade (capacidade de 

promover alavancagem direta da vida do estudante), focada em competências (capacidade 

efetiva de analisar e realizar) e direcionada a um projeto de vida e carreira (destino claro de 

realização). 

Para tanto, a metodologia da Unidade Escolar foca em quatro elementos que são 

determinantes para o desenvolvimento e consolidação do indivíduo como cidadão. 

● Identidade - A pessoa só se sente integrante, quando se reconhece como identidade 

e é reconhecida na sua identidade. Ela é elemento fundamental que deve ser 

trabalhada transversalmente como processo de empoderamento do estudante; 

● Meio - Todo indivíduo é parte de um ou mais meios sociais, onde este meio o 

identifica (identidade), o acolhe ou expele, o influencia e por ele é influenciado, 

possibilita oportunidades ou ameaças. Assim, integrar o estudante a novos meios 

que abram novos paradigmas e oportunidades é um processo pedagógico de prática 

transformadora; 

● Sustentabilidade - ela é uma necessidade primária de vida e necessidade básica de 

dignidade da pessoa humana. Neste sentido a Educação Profissional deve oferecer 

competências e orientação, para inclusão ou reorientação produtiva no mundo do 

trabalho; 
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● Realização - Aqui entendida tanto como ato de realizar quanto sentimento de se 

sentir realizado, o que pedagogicamente deve ser um parâmetro de avaliação da 

experiência de aprendizagem e vida do estudante. 

Para que o estudante possa desenvolver os elementos acima citados, é necessário 

a visão de destino, mesmo que seja provisoriamente, para se construir um itinerário de 

aprendizagem, posicionamento, investimento e   práticas   que permitam conquistas em um 

circuito virtuoso de desenvolvimento e a Unidade Escolar neste contexto deve ser caixa de 

ferramentas   onde   o   estudante acessa a formação (informação, conhecimento, 

habilidade), a dimensões novas e novos paradigmas, a novas redes de contatos com novos 

meios, a orientação e o acompanhamento. 
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7. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 
APRENDIZAGENS 

 

7.1) Geral 

Tornar o CESAS uma Unidade Escolar múltipla, ampliando as oportunidades da 

Educação de Jovens e Adultos e incluindo a oferta de Educação Profissional na Matriz 

Curricular e extracurricular, de forma concomitante e subsequente.  

7.2) Específicos 

 

1.1 - Criar e garantir o acesso, a permanência e a conclusão de estudos em nível 

médio de estudantes atendidos pela Educação de Jovens e Adultos na rede 

pública de ensino do Distrito Federal.  

1.2  - Articular a Educação de Jovens e Adultos à Educação Profissional e 

Tecnológica como forma de alçar o trabalhador-estudante à condição de pessoa 

ativa no mundo do trabalho.  

1.3  - Desenvolver o pensamento crítico do trabalhador-estudante quanto aos meios 

de produção e os frutos de seu trabalho, reconhecendo-o como ser histórico.  

1.4 - Combater a evasão e o abandono escolar. 

1.5  - Ampliar e flexibilizar a oferta e os tempos e espaços destinados à Educação de 

Jovens e Adultos na rede pública de ensino do Distrito Federal.  

1.6 - Otimizar instrumentos e ações de acompanhamento e registro dos resultados 

educacionais da UE 

1.7 - Implementar, efetivamente, a escola participativa no trabalho da gestão 

democrática 

1.8 - Priorizar e aprimorar o trabalho escolar, viabilizando a participação da 

Comunidade Escolar no processo de construção do PPP e o envolvimento da 

sua execução 

1.9  - Maximizar o aproveitamento e a efetiva aplicação dos recursos financeiros para 

o sucesso da estrutura da Escola 

2.10 - Garantir a efetividade e gestão de qualidade administrativa da Escola 

, 
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8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 
O estudo, discussão, elaboração e aprovação nas instâncias internas do CESAS de 

seu PPP - ciclo 2020/2021 - teve com ponto norteador o planejamento, a organização, a 

execução e a avaliação dos trabalhos da EJA Combinada articulada à Educação 

Profissional e Tecnológica, de maneira a ressignificar processos de ensino e de 

aprendizagem e organizar as diversas estruturas e planos de ação da UE. 

Nessa perspectiva, a Escola orientou e fundamentou sua elaboração  em estudiosos 

da educação, no  Currículo em Movimento, nas Diretrizes Operacionais da EJA, no 

Regimento Interno da SEDF, em  pareceres e resoluções do Conselho Nacional de 

Educação e do Conselho de Educação do Distrito Federal, bem e demais fundamentos 

legais, com vistas no sentido de adequar a proposta da Escola e  assim viabilizar  os eixos 

dos saberes e a formação dos itinerários de forma a atender sua comunidade., Ao assim 

agir, a UE  considera características dos estudantes do 1º ao 3º segmento, observando  as 

adaptações necessárias  ao atendimento  de seu público adulto com necessidades 

especiais -  realidade crescente no  CESAS  a considerar o aumento no  número de 

matrículas voltadas para tal atendimento. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) pretende garantir o direito à Educação a 

todas as pessoas. Esse princípio é definido na Constituição Federal de 1988(CF/88), cujos 

artigos 205, 206, 208 e 213 esclarecem que a educação, além de ser um direito, precisa 

ser ministrada com igualdade de condições para o acesso e permanência das pessoas na 

escola. A EJA tem caráter inclusivo e financiamento do Estado. (BRASIL, 1988). 

A legislação disposta do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre a EJA, 

baseada na CF/88 e na LDB, e de acordo com o PARECER Nº 274/2019-CEDF, das novas 

diretrizes objetivam principalmente estabelecer orientações sobre a modalidade EJA 

presencial e a distância, a duração dos cursos, a idade mínima de ingresso para cursos e 

exames. Esses critérios têm por finalidade nortear os sistemas educacionais (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010). 

Inspirado neste Parecer e em meio ao ajustamento pelo qual passavam todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (SEDF), cujos currículos estavam sendo reformulados, a Subsecretaria de 

Educação Básica (SUBEB) delegou à Coordenação de Educação de Jovens e Adultos 

(CEJA) a incumbência de apresentar uma nova reorganização da EJA no DF, o que resultou 

no caderno de EJA do Currículo em Movimento. 
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A SEDF formata a EJA em três segmentos. Inicia-se com a alfabetização de jovens 

e adultos, como primeira fase do 1º Segmento, correspondente aos anos iniciais do ensino 

fundamental; o 2º Segmento Refere-se aos anos finais do ensino fundamental, e o 3º 

Segmento equivale ao ensino médio. Essa organização será utilizada neste projeto e é 

baseada em leis que consolidaram o direito de educação para todos. 

O Projeto Político-Pedagógico Professor Carlos Mota (PPP Carlos Mota) da SEDF 

preconiza o direito ao acesso à escola, destacando que seus processos de aprendizagem 

e de desenvolvimento visam o êxito, à permanência e à adequação escolar a fim de gerar 

oportunidades de aquisição ao conhecimento de todos os estudantes. Sobre a EJA afirma 

que no que tange à Educação de Jovens e Adultos (EJA), há um expressivo número de 

pessoas com 15 anos ou mais não alfabetizadas. Revela-se, portanto, a necessidade de 

adoção de uma política pública contínua, planejada e sistemática a fim de que se possa 

declarar o Distrito Federal território alfabetizado e assegurar o Direito à Educação ao Longo 

da Vida. 

O contexto legal do PPP Carlos Mota absorve a Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 

2012, que dispõe sobre o sistema de ensino do DF. Estabelece também a gestão 

democrática, garante eleições diretas para diretores e dá outras providências. 

Ainda em relação ao PPP Carlos Mota, no item referente à EJA, é descrita a 

modalidade em sua diversidade dentro do espírito de uma educação contínua, ao longo da 

vida. Sem deixar de ressaltar que a modalidade é fruto de interrupções no processo escolar 

devido a fatores sociais ou econômicos: são motivadas pelo fracasso escolar e 

contingências concernentes a fatores étnicos, sexuais, de gênero e de pessoas com 

deficiência. Esse conceito amplia a visão da EJA para além da educação básica, mas como 

um direito universal de aprender ao longo da vida, por isso não se admite a EJA somente 

como uma redução do tempo escolar, de forma a se aligeirar os conteúdos, mas como um 

reconhecimento dos saberes de seus sujeitos na “formação de um ser crítico, político, 

intelectual e criativo” (PPP Carlos Mota, 2013, p.84). 

O documento refere-se ao sujeito da EJA possuindo perfis plurais, marcados pela 

diversidade geracional e de predominância afrodescendente, incluindo as pessoas em 

cumprimento de medida socioeducativa (liberdade assistida ou internação) ou com 

restrição de liberdade (sistema prisional); com deficiência, diagnosticados ou não; 

quilombolas, indígenas; população em situação de rua; integrantes de movimentos sociais 

e populares; trabalhadores da cidade e do campo. 
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Esclarece que a SEDF oferta a EJA majoritariamente no noturno, em cursos 

presenciais e a distância, em regime semestral em que a idade mínima para ingresso na 

modalidade EJA é de 15 anos completos para o ensino fundamental (1º e 2º segmentos), 

para aqueles que iniciam na alfabetização essa é a primeira etapa do 1º segmento da EJA. 

Para o ensino médio a idade mínima é de 18 anos completos (3º segmento). 

Finaliza-se o item, colocando como desafio a ampliação da oferta da modalidade em 

diferentes formatos: presencial, semipresencial e a distância. Ressaltando a importância da 

relação com o mundo do trabalho (atividade humana de produção social da vida) que deve 

integrar o processo educativo na modalidade por meio de uma educação emancipadora. 

Para essa finalidade apresentam-se várias ações planejadas, destacando-se: 

- Certificação aos concluintes da educação de jovens e adultos por meio de 

avaliações de larga escala. 

- Ampliar a oferta de educação de jovens e adultos a distância. 

- Fomentar, em articulação com a Coordenação de Educação Profissional, o 

Programa de Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio na Modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), o qual proporciona um novo sentido de 

Educação vinculada ao trabalho na vida dos estudantes de EJA. 

-  Promover o processo educativo escolar de pessoas jovens, adultas e idosas 

da classe trabalhadora, que não tiveram acesso a ele ou o interromperam.  

-  Orientar a constituição de práticas educativas que atendam às 

especificidades e à diversidade dos sujeitos da Educação    de Jovens e Adultos, a fim de 

dialogar com seus saberes, culturas, projetos de vida em articulação com o mundo do 

trabalho, e desta sociedade, com sua cultura e as tecnologias. 

- Assegurar o acesso, a permanência, a continuidade e a conclusão do 

processo educativo escolar em um formato adequado ao perfil das pessoas jovens, adultas 

e idosas da classe trabalhadora, como sujeitos de saberes. 

- Orientar os projetos político-pedagógicos das unidades escolares ofertantes da 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal oferta a Educação de Jovens 

e Adultos, em regime semestral ou modular, sendo: Educação de Jovens e Adultos em 

curso presencial; Educação de Jovens e Adultos na modalidade Educação a Distância 

(EJA/EaD) e Educação de Jovens e Adultos combinada à Educação Profissional, em cursos 

de  Qualificação Profissional ou de Formação Técnica de Nível Médio, cujos conteúdos 
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transversais constam no “Currículo em Movimento” caderno EJA, com variações de acordo 

com o tipo de oferta. 

Vive-se, hoje, em uma sociedade muito complexa, repleta de contradições e 

carregada de imensa quantidade de informações com as quais o cidadão comum, 

dificilmente e conscientemente conseguirá lidar sozinho. Há uma avalanche incessante de 

informações veiculadas em mídias diversas e que se entrecruzam com constantes e 

diferentes ideias, ideologias, novas oportunidades, desafios e ameaças e que têm o poder 

de influenciar as pessoas de formas diversas.  

 

O século XXI tem sido marcado por intensas mudanças, ocasionadas 

pelo surgimento frequente de novas tecnologias, as quais criam novas 

soluções e geram novas necessidades. As informações atingem 

diversas escalas em intervalos curtos de tempo, impactando de forma 

substancial a forma como as pessoas interagem com o conhecimento 

e, por consequência, umas com as outras. 

 

Como lidar com tudo isto em uma fase da vida em que tantas descobertas acontecem 

e uma idade em que os jovens se tornam alvos diretos de todo um processo social que visa 

ao consumo, o hedonismo e à manipulação nos mais diversos níveis? Como interagir com 

as informações atuando como sujeitos e não se permitindo ser objeto dos processos 

midiáticos em que são bombardeados por todas as direções? O que se tem assistido, neste 

novo momento da história humana é que, 

ao estabelecer uma nova relação como mundo que os cerca, os 

estudantes [...] utilizam uma linguagem peculiar que reflete suas 

visões sobre o mundo e sobre si mesmos. Inseridos em um mundo 

digital, seus processos de construção do conhecimento são muito 

mais dinâmicos, constituindo novas formas de interação com os 

outros, utilizando diferentes códigos para expressão e 

posicionamento frente ao mundo.  

 

Cabe à escola posicionar-se diante desta nova realidade enfrentada, 

compreendendo e se adaptando às novas formas de comunicação e sua dinamicidade, 

bem como entendendo as novas necessidades que emergem dos processos cognitivos e 

socioemocionais vivenciados pelos jovens deste momento histórico, assumindo novos 
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papéis adequados, para que não fique obsoleta e para que se torne significativa na 

formação destes jovens, a fim de não permitir que estes fiquem apenas à mercê dos 

inúmeros interesses particulares e manipuladores que permeiam os processos atuais de 

comunicação.  

Aos jovens, a escola precisa mostrar que é preciso que eles aprendam a selecionar 

aquilo que é significativo e benéfico entre todo este turbilhão. Mas este exercício de 

orientação passa a configurar uma ação cada vez mais complexa e que exige dos 

professores uma constante capacitação disciplinar e interdisciplinar, enquanto exige do ser 

humano que amadureça, ainda mais, a criticidade, a responsabilidade, a honestidade, o 

respeito e demais competências socioemocionais. Um desafio que tanto as escolas quanto 

os jovens precisam enfrentar de frente, com persistência, tranquilidade e fundamentando-

se em valores positivos.  

Como o Currículo escolar pode se adequar para enfrentar tais desafios? 

 

Para que os estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem, é 

fundamental que este Currículo seja vivenciado e reconstruído no 

cotidiano escolar, a organização do trabalho pedagógico da escola 

é imprescindível. A utilização de estratégias didático-pedagógicas 

deve ser desafiadora e provocativa, levando em conta a construção 

dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de 

problemas apresentados.  

 

Neste contexto, o desenvolvimento do Currículo e a implementação do Projeto 

Político-Pedagógico precisam ser pensados e organizados com o intuito de possibilitar aos 

discentes o acesso crítico a informações significativas, sistematizadas na forma de 

materiais didáticos de maneira que estes sirvam como um ponto de partida para o 

desenvolvimento de habilidades, o alcance de objetivos de aprendizagem e a construção 

do conhecimento sobre o mundo, tornando-os capazes de perceber sua historicidade e sua 

existência, respondendo não só às suas necessidades pessoais e aos seus anseios de 

vida, mas também e antes disso satisfazendo as diretrizes educacionais vigentes as quais 

sintetizam os conhecimentos e habilidades que a sociedade considera necessárias para a 

construção do bem comum. É preciso que os estudantes sejam escutados no processo de 

construção do currículo dentro da realidade da escola e que tenham voz ativa em relação, 

principalmente, aos Itinerários Formativos, parte definida do Currículo que a BNCC dedica 

totalmente aos interesses e anseios de formação dos estudantes, tendo em vista que “(...) 



99 

a educação é determinada pela sociedade, mas essa determinação é relativa; a educação 

pode interferir na mesma, contribuindo para a sua transformação”. A educação é uma via 

de mão-dupla, em que tanto é necessário responder às exigências da coletividade quanto 

às exigências da individualidade. 

Em consonância com os anseios da SEE/DF, é imprescindível conceber “(...) a 

escola como centro privilegiado de apropriação do patrimônio cultural historicamente 

acumulado pela humanidade, espaço de irradiação e de difusão de cultura”. Para tanto, 

 

o trabalho pedagógico desenvolvido nas unidades escolares, 

portanto, deve estar voltado para as necessidades de aprendizagem 

de todos os estudantes, respeitando seus tempos de 

desenvolvimento, com a garantia de um processo contínuo de 

formação integral. 

 

Além disto, há necessidade do estabelecimento da consciência de que o velho papel 

da escola como única detentora das informações ou de único canal de acesso a estas, 

precisa ser superado, para assumir um novo papel social como orientadora e propositora 

de possibilidades para o uso positivo, contextualizado e significativo das informações que, 

agora, estão, literalmente, à mão de qualquer um que possua acesso ao um aparelho 

celular. Neste sentido, o fomento à prática da pesquisa e da iniciação à pesquisa são pilares 

basilares para o amadurecimento do ensino e da aprendizagem nesta atual realidade da 

informação e da tecnologia. Despertar a curiosidade para a descoberta, promover o 

amadurecimento do uso dos instrumentos de busca e da apropriação das tecnologias da 

comunicação passa a ser um objetivo fundamental do trabalho pedagógico nas quatro 

Áreas do Conhecimento, como propõe a BNCC: 

 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 

imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 

É preciso também que os Currículos e o Projeto Político-Pedagógico respondam à 

problemática relacionada às diferenças sociais e as relações de poder que historicamente 
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moldaram a sociedade brasileira e que hoje são colocadas em cheque, em nome da 

equidade social e do respeito aos direitos humanos. 

 

Ao abrir espaço não apenas para ensinar a tolerância e o respeito, 

mas, sobretudo, para provocar análises “(...) dos processos pelos 

quais as diferenças são produzidas através de relações de 

assimetria e desigualdade” (SILVA, 2003, p.89), questionando 

permanentemente, essas diferenças, são propostos como eixos 

transversais: educação para a diversidade, educação para a 

cidadania, educação para sustentabilidade e educação para e em 

direitos humanos. 

 

A discussão destes temas fundamentais para a vida em sociedade no século XXI 

precisa perpassar tanto os objetivos de aprendizagem quanto às atividades e ações 

pedagógicas que compõem o estudo diário, os projetos interdisciplinares e 

transdisciplinares desenvolvidos pela escola e os conteúdos formais e contextualizados 

essenciais escolhidos como meio de descoberta do mundo, numa constante ação de 

reflexão. 

Os Currículos e o Projeto Político-Pedagógico precisam ser espaços profícuos 

para a discussão das coisas do mundo, sob o olhar do saber científico e suas 

metodologias, sob o olhar questionador e problematizador da Filosofia, sob o olhar 

analítico da Sociologia, sob olhar descritivo e sistemático das Ciências da Natureza, sob 

o olhar expressivo e inquietante da Arte e das demais linguagens, mas também sob o 

olhar curioso e humanizado do educando. Este olhar sobre o mundo dará ao educando 

as ferramentas inicialmente imperiosas para conhecer e aprender a lidar, de forma 

madura, com as relações sociais vivenciadas por ele na família, na rua, na escola etc. O 

Currículo, desta forma, transforma-se em um “instrumento que define caminhos na 

busca pela qualidade social [...]” e o Projeto Político-Pedagógica configura-se como o 

planejamento que torna possível o desenvolvimento significativo do Currículo. 

Diante destes pressupostos, passa a ser essencial entender que o processo de 

ensino e aprendizagem precisa ser servido por uma atitude de avaliação que seja 

madura, significativa e eficaz em todas as suas etapas: exposição, reflexão, 

planejamento, solução. A avaliação formativa, neste contexto, emerge como a melhor e 

mais madura maneira de viver o processo avaliativo e de melhorar continuamente o 

processo de ensino e aprendizagem. Isso, porque a avaliação formativa 
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[...] visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando 

localizar as suas dificuldades para o ajudar a descobrir os 

processos que lhe permitirão progredir na sua aprendizagem. A 

avaliação formativa opõe-se à avaliação somativa que constitui 

um balanço parcial ou total de um conjunto de aprendizagens. A 

avaliação formativa se distingue ainda da avaliação de 

diagnóstico por uma conotação menos patológica, não 

considerando o aluno como um caso a tratar, considera os erros 

como normais e característicos de um determinado nível de 

desenvolvimento na aprendizagem. 

 

Definidos os pressupostos básicos para o entendimento do que é o Currículo, de 

quais as práticas pedagógicas que o desenvolvem na escola e de como o processo 

avaliativo é essencial para o sucesso do planejamento, porque o ato reflexivo constante é 

vital para a construção de conhecimento, pois só o pensamento pode organizar o 

conhecimento, assim ensina Morin: “para conhecer, é preciso pensar”. 

Esta concepção ampla do que é o Currículo e sua dinâmica levam ao 

desenvolvimento de habilidades ligadas à inteligência cognitiva, no que se refere ao 

desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem, habilidades e conteúdos formais 

estudados pelo viés de cada uma das áreas do conhecimento e sua subdivisão em 

componentes curriculares. Levam também ao amadurecimento da inteligência emocional 

que está diretamente relacionada a estes objetivos, habilidades e conteúdos. 

No contexto atual, caracterizado pela crescente fragilização das estruturas 

familiares causadas por problemas sócio-históricos, tais como: a gravidez na infância e na 

adolescência, a existência de mães solteiras pela irresponsabilidade dos homens pais que 

não assumem seus filhos, o desemprego, o trabalho infantil, ou seja, a ausência de uma 

estrutura social que favoreça ao fortalecimento emocional dos jovens, entregues ao e 

bombardeados pelo hedonismo desumanizante institucionalizado, a necessidade de ajudar 

as estudantes e os estudantes em seu amadurecimento emocional, para lidar com suas 

relações interpessoais e intrapessoais, faz-se indispensável, a fim de realizar os 

pressupostos da função social e política da escola de formar cidadãos conscientes, 

responsáveis, comprometidos, éticos e humanizados. Assim, as teorias relacionadas ao 

desenvolvimento de habilidades socioemocionais tornam-se essenciais para o trabalho do 

professor no cotidiano. 
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Estes fundamentos essenciais deverão nortear a implementação deste PPP, em 

relação, por exemplo, à elaboração e o desenvolvimento da EJA Combinada a EPT e dos 

projetos extraclasse propostos pela escola, tais como: Semana da Educação pela vida e o 

Semana EJA, entre outros. Estes projetos procuram ajudar os educandos a construir 

conhecimento formal e desenvolver habilidades socioemocionais como a empatia, a 

autoestima, a ética, a paciência, o autoconhecimento, a confiança, a responsabilidade, a 

autonomia e a criatividade. 

Como deveria acontecer em todas as escolas diante da realidade do mundo atual, a 

proposta pedagógica do CESAS tem como princípio orientador fundamental o aprender a 

aprender. Assumir este princípio significa fomentar um processo de formação em que as 

pessoas não precisam mais se sobrecarregarem com a memorização de enormes 

quantidades de informação e conteúdos estáticos, mas, sobretudo, precisam aprender a 

contextualizar as informações para dar a elas significação, tornando-se protagonista de 

suas decisões e ações, a fim de se adaptar às múltiplas e novas exigências cognitivas e 

socioemocionais do mundo contemporâneo, o qual é caracterizado por mudanças 

constantes de paradigmas, por uma constante liquidez de valores e da cultura, pela 

dinamicidade dos vários canais de comunicação, pela renovação constante do mundo do 

trabalho e pela exigência diária de novas habilidades a serem desempenhadas pelos seres 

humanos. 

No contexto do mundo atual, professoras, professores e estudantes precisam, antes 

de tudo, favorecer a troca de experiências e conhecimentos, nutrir um espírito crítico, 

curioso e empreendedor que favoreça ao protagonismo, contudo sempre tendo a 

cooperação mútua como base para um trabalho que incentive a pesquisa e a formação 

significativa e continuada. É preciso desenvolver, na comunidade educativa, valores como 

responsabilidade, compromisso, respeito mútuo, solidariedade, justiça e a Cultura da paz. 

A prática educacional, então, deve basear-se na vivência de uma formação científica e 

crítica e na promoção de valores essenciais imprescindíveis para a construção de uma 

comunidade justa. 

É preciso trabalhar para promover nos estudantes competências múltiplas: a 

autonomia, a criticidade, a empatia e a sensibilidade com a finalidade de oferecer a eles e 

elas subsídios para que se tornem instrumentos significativos na formação de uma 

sociedade na qual a honestidade, a ética, o respeito às leis e entre os indivíduos possam 

ser rotina e não exceção.  

É necessário ensinar e aprender constantemente para que cada pessoa se torne 

instrumento de informação, formação, motivação, mobilização e construção de cidadãos 
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mais conscientes e críticos, para que se consiga viver uma cidadania ativa. Para isso, faz-

se necessária uma ação pedagógica permanente e sistemática, voltada para o 

desenvolvimento de hábitos civilizados, atitudes responsáveis e valores positivos. 

O incentivo à investigação científica para a busca de informações, a conversão 

destas em conhecimento, pensamento e obras criativas autorais e o uso destes para 

promover intervenções socioculturais que devam nortear todo o processo educativo na 

EJA. Neste contexto de trabalho, é preciso promover uma concepção de liberdade mediada 

por e aliada à responsabilidade dos sujeitos, mediante uma participação efetiva nas 

decisões e proposições necessárias ao ambiente escolar e na comunidade, tanto no âmbito 

micro dos espaços das salas de estudo quanto no âmbito macro da escola como um todo. 

Assim, é imprescindível orientar e ajudar os estudantes a se apropriar de novas 

habilidades e competências. O conhecimento se constrói ao longo de uma vida inteira. Por 

isso é preciso se preocupar em renovar as práticas pedagógicas a cada dia, para que os 

estudantes percebem que a aprendizagem não se estanca nem termina na escola, mas 

que a atitude de aprender é algo que deve acompanhar as pessoas por toda a existência. 

Para isso, o estudante precisa compreender e deve se perceber como sujeito de sua 

própria aprendizagem, pois o conhecimento é algo que somente pode ser construído 

mediante a vontade e a atitude própria de cada pessoa, ou seja, ninguém aprende por 

ninguém. Nesta perspectiva, ao professor cabe a responsabilidade pelo ensino e ao 

estudante a responsabilidade pela aprendizagem. O professor deve ser um orientador e 

um mediador no processo de ensino e aprendizagem em que o educando deixa de ser um 

passivo recebedor de informações para se tornar o sujeito e protagonista de sua própria 

construção intelectual, buscando, processando e convertendo as informações encontradas 

em sua rotina de estudos em conhecimento significativo, por meio da observação, da 

reflexão, da decisão e da ação positiva. 

A Educação é este processo constante de descoberta do mundo e do lugar de cada 

um no mundo com o intuito de fazer deste mundo um lugar melhor para todos, jamais para 

um só. Educar-se é um processo de emancipação que pressupõe o olhar para fora para 

captar informações para amadurecer o intelecto e o emocional. Esta emancipação exige 

reflexão, para ultrapassar a mera obtenção de informações. Educação que deve ser vivida 

como construção de conhecimentos deve resultar do diálogo do estudante com o seu 

pensamento e com o mundo a sua volta, a realidade local e global e ainda a realidade 

virtual onde muitos relacionamentos e acontecimentos da vida hoje se desenvolvem.  

No mundo atual,  
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(...) os estudantes vivenciam um espaço-tempo real e virtual 

simultaneamente, o que exige da educação e dos docentes um olhar 

atento e sensível aos processos de ensino e aprendizagem centrados 

na interação de conhecimentos, saberes, cultura digital, além de 

outras possibilidades. 

 

Por isto, os processos educacionais precisam também mergulhar neste mundo virtual e 

estabelecer as relações necessárias com o mundo palpável, para que os jovens construam 

maturidade socioemocional e cognitiva para lidar com ambas as realidades em seus 

contextos e suas interrelações. 

Estes princípios orientadores precisam ser observados e considerados constantemente 

para que o processo de ensino e aprendizagem, efetivamente, promovam o amadurecer 

das inteligências, para que os jovens tornem-se suficientemente maduros para trilhar um 

caminho que leva à consciência de sua existência como indivíduos e, principalmente, como 

membros de um corpo coletivo, de uma sociedade que depende de sua ação pró ativa, 

positiva, humanizada, responsável e comprometida, tendo como meta evoluir diariamente 

em direção ao fomento constante do bem comum, seja no mundo virtual, seja no mundo 

palpável. 

 

8.1) A Educação de Jovens e Adultos Articulada à Educação 

Profissional e Tecnológica 

 

As Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos (2020trata da 

flexibilização na organização da oferta da EJA presencial para compatibilização com a 

realidade dos estudantes. 

Nessa perspectiva, ademais de sua organização tradicional e a alternativa, 

apresenta a possibilidade de oferta da Educação de Jovens e Adultos em sua forma 

Combinada, nos termos da Resolução nº 1/2018 (alterada pela Resolução nº 2/2019 – 

CEDF), art. 63, de sorte a ampliar as possibilidades de atendimento aos sujeitos da EJA, 

em especial, aqueles do campo, em situação de privação de liberdade, em situação de rua, 

ao trabalhador-estudante, além de criar espaços para a oferta e a integração com a 

Educação Profissional e Tecnológica.  
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 Com efeito, a flexibilização dos tempos e espaços de atendimento ao sujeito da EJA 

se estende a formas diversas de atendimento, como a EJA direcionada ou a EJA vinculada. 

Esta dá margem ao estabelecimento de convênios com instituições e órgãos públicos e 

privados para a ampliação da oferta da EJA e aquela ratificação o compromisso no 

atendimento à especificidade do estudante, em especial quanto a seu horário de presença 

na UE, e ao compromisso de integração com a EPT. 

 

Repise-se a intencionalidade da UE quanto ao propósito de ampliação da oferta da 

EJA no Distrito Federal e sua aproximação à EPT, utilizando-se para isso as flexibilizações 

autorizadas pelas Diretrizes Operacionais de EJA para a Rede Pública do DF, assim como 

a introdução do componente curricular projetos e programas.  

 

Note-se que a possibilidade de articulação da EJA à EPT poderá ocorrer por meio 

de distintas organizações, a saber: com a implantação da EJA Combinada, com a oferta de 

aulas direcionadas, com a efetivação do componente projetos e programas ou ainda por 

meio da composição de uma ou mais condicionantes indicadas.  

A implantação da EJA Combinada na UE já foi objeto de manifestação da 

comunidade escolar e de solicitação de autorização realizada no ano de 2019, e segue 

representando anseio de implantação. Avulta-se de importância esta forma de organização 

diante da experiência a que todos foram submetidos durante o período pandêmico da 

COVID 19. Se por um lado era a materialização do desejo de serem criados espaços para 

aproximação com a EPT no mesmo horário de estudos do estudante, por outro, hoje 

representa a comprovação quanto a viabilidade de um regime presencial composto por 

aulas diretas e aulas indiretas.  

A carga horária representada por atividades diretas e indiretas será na ordem, em 

média, de 40% (quarenta por cento) para esta e 60% (sessenta por cento) para aquela. 

Esta adequação será feita por meio da discussão entre docentes, equipe pedagógica e 

equipe gestora da escola, considerando a carga horária plena de cada componente 

curricular.     

 

A EJA deve ser desenvolvida por meio de atividades previamente planejadas pelos 

professores, de forma a cumprir a carga horária prevista para o componente curricular. 

Desse modo, o professor direciona o trabalho do estudante para que ele tenha a opção de 

desenvolvê-lo em tempos e espaços diversos, incluindo atividades remotas ou não 
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presenciais, configurando, assim, a flexibilidade necessária para o cumprimento dos 

objetivos formativos, em detrimento dos fatores impeditivos da atividade presencial do 

estudante no início ou fim do dia letivo.  

Cabe registrar que a EJA para estudantes em privação de liberdade poderá se utilizar 

das regulamentações deste novo parecer e resolução, desde que não fira as normatizações 

estabelecidas pela Resolução CNE-CP de 05 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as 

Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de 

privação de liberdade nos estabelecimentos penais.  

Quando tratamos da flexibilização de oferta da EJA, a experiência de ensino remoto 

ou não presencial nos mostram que a flexibilização tem muitas facetas e a utilização dessa 

possibilidade, a partir de uma política híbrida, poderá favorecer e enriquecer as alternativas 

de recuperação e reforço educacional, cuja necessidade seja detectada em qualquer das 

formas de oferta anteriormente sugeridas. 

Tendo em vista a nova formatação do CESAS, onde o itinerário formativo dos 

estudantes a partir do primeiro segmento contará com a opção de se cursar EJA + EPT 

concomitantemente, tendo parte dos conteúdos programáticos sendo ofertados por meio de 

diferentes plataformas, no formato não presencial, torna-se relevante ao estudante do 

primeiro segmento a apropriação das tecnologias digitais, com o intuito de facilitar a 

caminhada dele nas etapas subsequentes. 

 

8.2) A Educação de Jovens e Adultos combinada à Educação 

Profissional de forma concomitante e subsequente 

 

As Diretrizes Operacionais EJA (2020) indicam que a integração à EPT poderá 

ocorrer na forma concomitante ou integrada, e a oferta do profissional ainda prevê a forma 

subsequente.   

Por definição, a forma concomitante poderá ocorrer ou não na mesma UE, podendo 

sua integração de conteúdos se dar por meio de convênios com outras instituições 

educacionais.  

A seu tempo, a forma integra representa a formação profissional e a formação geral 

unificação por meio de um currículo único a ser trabalhado desde o início do segmento.  

Ao considerar estas possibilidades, após discussões ao longo dos anos de 2019, 

2020 e 2021, o CESAS optou por realizar a articulação da EJA à EPT como concomitante 
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na forma e integrada no conteúdo. A integração das disciplinas se dará com os eixos 

temáticos cultura, trabalho, tecnologia e ecologia. 

Esta decisão representa o compromisso do CESAS com os sujeitos da EJA. A 

despeito do desafio em tornar efetiva a realidade da forma concomitante e integrada no 

conteúdo, opta-se diante da faculdade de o trabalhador-estudante seguir tendo acesso à 

EJA durante todo o período letivo.  

Observe-se que a integração da EJA à EPT, nada obstante sua simplicidade de 

implementação, em comparação à sua forma combinada, implicaria na negativa de 

resposta a solicitações de novas matrículas a partir de 25% do semestre em curso ou 

mesmo tentativa de ingresso na 2ª ou 3ª etapa do 3º segmento. Isso porque a EPT não 

admite o ingresso de novos estudantes decorridos mais de 25% das horas destinadas à 1ª 

etapa, assim como não o admite o ingresso de novos alunos na 2ª e na 3ª etapa.  

Em outras palavras, adotar a EJA integrada à EPT seria impedir a entrada de novos 

estudantes na modalidade. Neste sentido, ao invés de ampliar a oferta, o CESAS estaria 

limitando o ingresso de novos sujeitos.  

A oferta da EPT se dará por meio da oferta de cursos de Qualificação Profissional 

ao longo de todos os segmentos da EJA, ocupando os horários destinados ao conteúdo 

projetos e programas, aulas direcionadas ou aqueles abertos em função da implantação 

da EJA Combinada.  

Contudo, não há se falar em apenas articular a EJA à EPT com vistas ao mundo do 

trabalho por meio da qualificação profissional com a oferta de Qualificação Profissional. É 

de notar a intenção da UE em apresentar a proposta do Curso Técnico em Gastronomia, 

já em elaboração, a ser implantado a partir de itinerário formativo montado com os cursos 

de Qualificação Profissional realizados ao longo dos segmentos, em especial o 3º.    

Dentro da lógica dos itinerários formativos, não só o Curso Técnico em Gastronomia 

será apresentado como também outros serão montados a partir da demanda existente pela 

comunidade escolar, em consonância com as necessidades do mercado e a 

disponibilidade de recursos humanos e materiais disponíveis.  

A forma subsequente advém diante da possibilidade e o estudante ingressar na EJA-

ETP a partir de decorrido os 25% destinado à formação profissional na 1ª etapa ou mesmo 

na 2ª e 3ª etapas. Ocorre que isso implica no cumprimento da carga horária destinada à 

conclusão de nível médio, contudo, não de eventual curso técnico oferecido por meio de 

itinerários formativos.  
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Em outras palavras, ainda que o trabalhador-estudante conclua a EJA no CESAS, 

poderá seguir cursando a EPT com vistas a garantir sua formação técnica. Observe-se que 

este mecanismo não só permite à UE seguir ofertando a EJA-EPT ao longo do semestre 

como também permite a alunos egressos da EJA ou do Ensino Médio regressarem e 

cursarem apenas os módulos destinados à EPT, de maneira a lograrem a conclusão do 

curso técnico almejado.  

 

8.3 Os Projetos e Programas 

 

No ano de 2020 a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF) 

apresentou à comunidade escolar a segunda edição das Diretrizes Operacionais da EJA.  

O Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul – CESAS – oferta os três 

segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos turnos matutino, vespertino e 

noturno, organizados em regime semestral e na forma presencial. 

Desde 2018, a Unidade Educacional (UE) passou também a se aproximar da 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio da oferta de cursos de (Qualificação 

Profissional ), além de executar os convênios da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (SEEDF).  

Este movimento de aproximação entre a EJA e a EPT tem aprofundado sua 

materialização com as discussões e avanços no sentido de a UE ter aprovado seu primeiro 

curso Técnico Profissional. Nesse sentido, está em andamento a elaboração da proposta 

do plano de curso de Técnico em Cozinha, a ser submetido oportunamente aos setores 

competentes da SEEDF e posteriormente enviado ao Conselho de Educação do Distrito 

Federal para aprovação.    

     O caminho percorrido pelo CESAS é o reconhecimento de que nosso público-alvo 

é constituído, em especial, por trabalhadores-estudantes, excluídos ou à margem da oferta 

dos processos de ensino e de aprendizagem em seu tempo próprio, os quais buscam 

iniciar, retornar ou continuar no sistema de público de ensino.  

Se por um lado estes sujeitos da EJA carecem da educação formal, por outro, é de 

reconhecer serem eles possuidores de experiências significativas e terem o trabalho como 

eixo e fator de manutenção de suas vidas e de suas famílias.  
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Durante as discussões com o corpo docente, ocorridas ao longo de 2020, pensou-

se, inicialmente, em um curso técnico com carga horária de 1.200 horas, que englobaria 

componentes curriculares voltados ao português aplicado e a matemática financeira. No 

entanto, a intenção se mostrou inviável, uma vez que os alunos do 3º segmento da EJA 

têm apenas 600 horas. Assim, manter a carga horária inicial implicaria requerer ao 

estudante permanecer mais 3 (três) semestres na escola.   

Com a aprovação das novas Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e 

Adultos do Distrito Federal, em dezembro de 2019, houve a adequação das matrizes 

curriculares referentes à oferta da EJA e foi introduzida uma carga horária destinada a 

Projetos/Programas, com a ressalva de que a referida carga horária deverá ser usada em 

atividades voltadas para o mundo do trabalho.  

Esta adequação curricular trouxe flexibilidade na organização dos tempos e espaços 

do CESAS e, principalmente, permitirá com que cada segmento e turno se organize de 

maneira a melhor atender os sujeitos da EJA por eles atendidos.  

Neste sentido, após ampla discussão com o corpo docente da escola, apresentamos, 

a seguir, as formas de como serão ofertadas os Projetos/Programas nos respectivos 

segmentos e turnos, assim como as respectivas ementas dos cursos. 

 

8.4 Formas de oferta dos Projetos/Programas 

1º segmento do matutino, vespertino e noturno 

Tendo como linha norteadora a proposta de reestruturação do CESAS e a nova 

realidade que se estabelecerá com a mudança da tipologia da UE, surge a proposta de 

Projetos e Programas para o primeiro segmento (primeira à quarta etapa e sala bilíngue de 

primeiro segmento). 

Assim, com o propósito de atingir adequadamente um público marcado por tantas 

singularidades, a proposta apresentará em seu escopo uma diretriz organizativa de trabalho 

que contemple flexibilizações e adequações. 

Para a melhor compreensão do desafio da proposta a ser apresentada, faz se 

necessário o conhecimento do público atendido no primeiro segmento e suas 

especificidades. 



110 

A escola conta com grande número de pessoas com deficientes (PcD), físicas, 

mentais, auditivas e visuais, em sua maioria estudando no diurno e inseridas nos três 

segmentos. 

No diurno o primeiro segmento engloba expressivo número de PcD por turma, com 

idades e limitações variadas, trabalhadores-estudantes e idosos. Abrange também duas 

classes bilíngues (educação de surdos). 

Já no noturno apresenta maior homogeneidade de público, sendo caracterizado 

pela presença do trabalhador- estudante. 

Assim, em face às novas Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos 

e sua aproximação à Educação profissional, o CESAS incluiu na matriz curricular do 1º 

segmento com temática de Projetos e Programas o Currículo Integrador de Letramentos 

Múltiplos, a ser desenvolvido em consonância com a proposta de reestruturação da escola. 

Atentando para a materialização da EJA articulada à Educação Profissional e 

entendendo ser uma demanda histórica do trabalhador-estudante a aproximação ao mundo 

do trabalho, o CESAS vem desenvolvendo uma proposta onde combina Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) à EPT, considerando cada especificidade da UE e construindo um 

itinerário formativo que contemple desde as etapas iniciais até o terceiro segmento. 

É mister conceber a realidade social, política e econômica do país em constante 

movimento para que a proposta se desenvolva de forma efetiva e sistematizada. No entanto 

é   imprescindível que seja flexível, a fim de abarcar os impactos destes fatores na vida dos 

estudantes, na organização de seus tempos e prioridades, podendo assim apresentar 

diferentes opções para que dentro de cada realidade seja possível a continuidade da 

trajetória educacional. 

De acordo com o PARECER Nº 274/2019-CEDF, essas novas diretrizes objetivam 

principalmente: 

• assegurar a constituição de práticas educativas que atendam às 

especificidades e à diversidade dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, a fim de 

dialogar com seus saberes, culturas, projetos de vida, em articulação com o mundo do 

trabalho, considerando o contexto social, cultural e tecnológico;   

• assegurar o acesso, a permanência, a continuidade e a conclusão do 

processo educativo escolar em uma proposta adequada ao perfil das pessoas jovens, 

adultas e idosas da classe trabalhadora, como sujeitos de saberes. 

• orientar os Projetos Político-Pedagógicos das unidades escolares ofertantes 

da Educação de Jovens e Adultos. 
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•  nortear o processo educativo escolar de pessoas jovens, adultas e idosas da 

classe trabalhadora que não tiveram acesso a ele ou o interromperam; 

Considerando as orientações das Diretrizes Operacionais da EJA, as 5(cinco) horas 

a serem trabalhadas – Projetos e Programas – para o primeiro segmento poderá ser 

ofertado em um único dia da semana, ou fracionado. Tem como premissa o 

desenvolvimento da temática ‘Preparação para a inserção no mundo do trabalho’. 

Assim, com o propósito de atingir adequadamente um público marcado por tantas 

singularidades, a proposta apresentará em seu escopo uma diretriz organizativa de trabalho 

que contemple flexibilizações e adequações. 

Para a melhor compreensão do desafio da proposta a ser apresentada, faz se 

necessário o conhecimento do público atendido no primeiro segmento e suas 

especificidades. 

A escola conta com grande número de pessoas com deficiência (PcD), físicas, 

mentais, auditivas e visuais, em sua maioria estudando no diurno e inseridas nos três 

segmentos. 

No diurno o primeiro segmento engloba expressivo número de PcD por turma, com 

idades e limitações variadas, trabalhadores-estudantes e idosos. Abrange também duas 

classes bilíngues (educação de surdos). 

Já no noturno apresenta maior homogeneidade de público, sendo caracterizado pela 

presença do trabalhador- estudante. 

Assim, em face às novas Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos 

e sua aproximação à Educação profissional, o CESAS propõe dentro do currículo do 1º 

Segmento o Currículo Integrador de Letramentos Múltiplos, a ser desenvolvido em 

consonância com a proposta de reestruturação da escola. 

  O currículo integrador de Letramentos Múltiplos valoriza e conecta os saberes e 

vivências dos estudantes da EJA (primeiro segmento) aos novos conteúdos de forma 

crítica, original e com íntima relação à vida prática de cada um. Sistematiza os 

conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante o desenvolvimento dos conteúdos do 

Currículo em Movimento da Educação Básica Educação de Jovens e Adultos (DISTRITO 

FEDERAL 2014) e cursos de Qualificação Profissional que serão ofertados 

concomitantemente. Ocorrerá de forma transdisciplinar, aproveitando as experiências 

prévias e necessidades socioculturais dos estudantes, oferecendo vivência prática-

profissional (preenchimento de planilhas, receitas, comandas etc.), situações cotidianas 

(preenchimento de Qualificação Profissional de emprego, pedidos de benefícios etc.), 
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mediante o uso de celulares, computadores, plataformas diversas e diferentes aplicativos 

de acordo com o fluxograma de atividades organizadas por etapas.  

 

A pandemia do Covid 19, acentuou e acelerou processos de interação com a 

tecnologia, impondo a professores e alunos a possibilidade de ensinar, aprender e expandir 

o conhecimento com ferramentas que tornam o processo educativo remoto muito mais 

dinâmico. 

De acordo com GDF (2020)  

no contexto atual, educar está ainda mais desafiador. As tecnologias da 
informação e comunicação são aliadas essenciais dos processos de 
aprendizagem e de ensino, especialmente agora. Neste momento, em que a 
educação está, em boa parte, mediada por tecnologias, escolas e professores 
são demandados a abrir caminhos para novas práticas. 

 

  Novos tempos podem apresentar grandes desafios, mas também novas 

oportunidades e aprendizagens.  

O objetivo de incluir no currículo da matriz curricular do 1º Segmento esta proposta 

é o de promover a qualificação e o acesso de estudantes às múltiplas plataformas, 

aplicativos, documentos e programas úteis à sua realidade social concreta e ao seu 

prosseguimento escolar., além de valorizar e integrar os conhecimentos informais aos 

conteúdos educacionais formais, superando a separação histórica formativa e 

desenvolvendo de forma ampla o indivíduo, na busca da transformação dos estudantes em 

sujeitos de sua própria história. 

2º e 3º segmentos e Educação Profissional Concomitante do matutino, vespertino e 

noturno  

✔ As 5 (cinco) horas aulas destinadas a Projetos/Programas serão utilizadas 

com a oferta de Língua Portuguesa aplicada na 5ª etapa e na 7ª etapa e 

Matemática Financeira e Comercial na 6ª etapa e na 8ª etapa. Com isso, faz-

se o remanejamento das disciplinas pensadas quando da elaboração do 

curso técnico em cozinha no formato de 1200 horas.  

✔ Notem-se que os conteúdos serão ofertados com ênfase nas atividades 

práticas e, em especial, integrando-os ao mundo do trabalho e aos conteúdos 

a serem trabalhados nos cursos QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL do 3º 

segmento. 
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As aulas serão distribuídas ao longo da semana e obedecerão aos critérios 

frequência e avaliação conforme o Regimento Interno da SEEDF. 

 

8.5 A Educação Profissional Concomitante e Subsequente no CESAS 

Em 2014, a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional 

de Educação (PNE) estabeleceu a meta 10, que define que as matrículas de EJA sejam, 

no mínimo, 25% nos ensinos fundamental e médio, ofertadas de forma integrada à 

educação profissional. Com isso, fortalece-se a compreensão de que a modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos tem como natureza de oferta, vínculo com a formação 

profissional e a inserção dos estudantes que a frequentam no mundo do trabalho.  

No que tange aos normativos do Conselho Nacional de Educação, em 2020, a 

Câmara de Educação Básica emitiu a Resolução CNE/CEB nº 6, de 10 de dezembro de 

2020, que alinha as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

apresentadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e outras legislações relativas 

à modalidade. 

Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos 

relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade 

mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvidas 

por meio da Educação a Distância.  

Em relação à duração da oferta presencial da EJA, essa Resolução mantém a 

formulação do Parecer CNE/CEB nº 29, de 5 de abril de 2006, acrescentando o total de 

horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular. No caso 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração e carga horária Qualificação 

Profissional a critério dos sistemas de ensino, desde que assegurado o mínimo de 150 

(cento e cinquenta) horas para a alfabetização e de 150 horas para noções básicas de 

matemática. Para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima é de 1.600 (mil 

e seiscentas) horas e, para o Ensino Médio, a duração mínima é de 1.200 (mil e duzentas) 

horas. Ressalta-se que já está consolidada, na Resolução de 2010, a possibilidade da 

integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio com o Ensino Médio.  

Em relação à idade mínima, a Resolução CNE/CEB nº 3/2010 mantém, para 

ingresso na EJA e para a realização de exames de conclusão de EJA do Ensino 

Fundamental, a idade de 15 (quinze) anos completos. No caso de idade mínima para 
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matrícula na EJA – Ensino Médio e para inscrição e realização de exames de conclusão de 

EJA – Ensino Médio, a idade é 18 (dezoito) anos completos. 

Em 2012, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

também emitiu a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, que definiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Nessa Resolução, reafirma-se, conforme artigo 28, a possibilidade da oferta de Educação 

de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional:  

 [...]  

Art. 28 Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma 
articulada integrada com o Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos, têm a carga horária mínimo total de 2.400 horas, devendo assegurar, 
cumulativamente, o mínimo de 1.200 horas para a formação no Ensino Médio, 
acrescidas de 1.200 horas destinadas à formação profissional do técnico de nível 
médio.  

Parágrafo único. Nos cursos do Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (PROEJA) exige-se a seguinte duração:  

I - Mínimo geral de 2.400 horas;  

II - Pode ser computado no total de duração o tempo que venha a ser destinado 
à realização de estágio profissional supervisionado e/ou dedicado a trabalho de 
conclusão de curso ou similar nas seguintes proporções:  

a) nas habilitações com 800 horas, podem ser computadas até 400 horas;  

b) nas habilitações com 1.000 horas, podem ser computadas até 200 horas.  

III - no caso de habilitação profissional de 1.200 horas, as atividades de estágio 
devem ser necessariamente adicionadas ao mínimo de 2.400 horas.  

  

Esses normativos ratificam o movimento necessário de aprimoramento da 

modalidade de educação de jovens e adultos, considerando, que o perfil de seus 

estudantes, é predominantemente composto de jovens, adultos e idosos que não tiveram 

acesso à escolaridade na idade certa e que já estão ou estarão no mundo do trabalho, 

necessitando compatibilizar com o retorno à escola.  

Ressalta-se a importância da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

considerando a realidade educacional da população brasileira. Segundo dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE), que retratam o nível de instrução das pessoas de 25 (vinte e cinco) anos 

ou mais de idade no Brasil, que finalizaram a educação básica obrigatória, ou seja, 

concluíram, no mínimo, o ensino médio, mantiveram uma trajetória de crescimento e 

alcançaram 47,4% (quarenta e sete vírgulas quatro por cento), (cerca de 65 milhões de 

brasileiros) em 2018 (PNAD, 2017).  

Esses dados tornam-se ainda mais desafiadores, quando são analisadas as 

matrículas do Censo da Educação Básica 2018, ao constatar que existem apenas 3,5 

milhões de alunos frequentando a Educação de Jovens e Adultos, sendo 2.108.155 (dois 

milhões e cento e oito mil e cento e cinquenta e cinco) no Ensino Fundamental EJA (2º 

segmento) e 1.437.833 (um milhão e quatrocentos e trinta e sete mil e oitocentos e oitenta 

e três) no Ensino Médio EJA 3º segmento). A matrícula do ensino fundamental da EJA caiu 

3% (três por cento) em 2018, enquanto a oferta de EJA de ensino médio teve aumento de 

0,8% (zero vírgula oito por cento).  

No que tange às matrículas específicas de EJA integrada à Educação Profissional, 

o Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 

– 2020 demonstra também uma queda significativa que vai de 106.454 (cento e seis mil e 

quatrocentas e cinquenta e quatro) matrículas em 2015 para 53.392 (cinquenta e três mil 

trezentas e noventa e duas) em 2019. Estes dados evidenciam que é necessário um 

fortalecimento na política de integração da EJA com a Educação Profissional, bem como 

dos marcos normativos que a amparam.  

Considerando as orientações e normas pertinentes, a UE passará a oferecer 

educação profissional combinada à educação profissional, utilizando-se para isso os 

tempos e espaços disponíveis e de forma a garantir o acesso do estudante de EJA nos três 

turnos. 

Após discussões que ocorrem desde 2016, consoante informações anteriores 

apresentadas no presente documento, foi aprovado pela maioria da comunidade que a 

Escola oferecerá aos seus estudantes a educação profissional concomitante e 

subsequente, neste último caso, atendendo também pessoas que também tenham 

concluído o ensino médio regular. 

A Escola também aprovou como Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer 

que compreende tecnologias de planejamento, organização, supervisão, operação e 

avaliação do atendimento e do acolhimento em atividades de agenciamento e guiamento, 



116 

hospedagem, gastronomia, eventos e lazer. Baseia-se em leitura e produção de textos 

técnicos, raciocínio lógico, historicidade e cultura, línguas estrangeiras, ciência, tecnologia 

e inovação, tecnologias sociais, empreendedorismo, cooperativismo e associativismo, 

prospecção mercadológica e marketing, tecnologias de comunicação e informação, 

desenvolvimento interpessoal, legislação e normas técnicas, saúde e segurança do 

trabalho, gestão da qualidade, responsabilidade e sustentabilidade socioambiental, 

qualidade de vida e ética profissional(MEC, 2020). 

Os planos de cursos são elaborados levando em consideração este eixo tecnológico 

e seus itinerários formativos, que serão oferecidos aos estudantes dentro da grade horária 

semanal, observando o percentual máximo para que aconteçam as aulas presenciais e não 

presenciais. 

O CESAS incluirá na matriz curricular da EJA-AEPT os Cursos de Qualificação 

Profissional de no mínimo 160 horas, elaborando o plano de curso de acordo com o que 

estabelece Portaria Nº 193, DE 28 DE ABRIL DE 2017, Resolução nº 06-MEC, de 10 de 

dezembro de 2016, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação – 

Ministério da Educação. 

Importante destacar também que a partir do Segundo Semestre de 2018, o CESAS 

passou a fazer parte do cadastro do MEC pelo Sistema SISTEC, e se tornou Unidade 

Ofertante e Certificadora de Cursos Técnicos do Programa do Governo Federal Mediotec 

e de Cursos de Qualificação Profissional, cujos Planos de Cursos já foram aprovados pela 

SEEDF. Esses Cursos também poderão ser realizados em Unidades Remotas a partir de 

formalização de parcerias com esta Unidade Escolar.  

 

A Direção do CESAS está autorizada a proceder o processo administrativos de 

aprovação e oferta de todos os cursos disponíveis no Catálogo de Cursos Técnicos e Guia 

de Cursos de Qualificação Profissional atualizados do MEC, sempre observando para 

aprovação a legislação vigente e para sua oferta as condições objetivas de recursos 

humanos, materiais e estruturais. Para tanto, e devido ao perfil da de sua Comunidade, a 

Unidade Escolar manterá na sua metodologia de implementação dos Cursos as várias 

formas de oferta da Educação Profissional, a saber: 

 

• Articulada ao Curso Técnico de Qualificação Profissional concomitante com o ensino 

regular, na mesma instituição de ensino ou em instituições de ensino distintas, 
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aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis no contraturno em que o 

estudante esteja matriculado. 

• Subsequente Técnico - Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida 

após a conclusão do Ensino Médio regular ou na modalidade de EJA. 

 

A oferta do CESAS seguirá sempre uma linha de prioridade de vagas, exceto em 

projeto de turma/curso especiais e com objetivos específico, atendendo primeiramente os 

estudantes da EJA do CESAS, ex-estudantes da EJA no CESAS, estudantes e ex-

estudantes de EJA de outras Unidades Educacionais, comunidade em geral, considerando 

sempre os requisitos legais. 

 O estudante do CESAS concluirá a Educação de Jovens e Adultos no 3ºSegmento 

e Técnico em Cozinha, se tiver optado por se matricular no currículo dos cursos de 

Qualificação Profissional oferecidos pela Escola.  

Como indicado anteriormente, será cursado de forma concomitante e/ou 

subsequente. Desta maneira, a proposta de reestruturação não só é consistente e 

flexibilizada no sentido de atender ao público-alvo da EJA como cria mecanismos de 

otimização dos tempos e espaços escolares, notadamente com a oferta constante de vagas 

para ingresso na Instituição a partir de distintas realidades e necessidades, ao longo de 

todo o ano. 

Esse mecanismo é fundamental para a realidade da EJA enquanto esta modalidade 

precisa estar com acesso aberto de forma constante ao estudante-trabalhador. Assim, a 

despeito do momento de ingresso na UE, é possível a opção pela articulação da parte geral 

com a EPT, já que esta é organizada mediante blocos de cursos QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL e que permite sua conclusão mesmo finalizada a parte geral do currículo.   

Com a organização proposta, também será possível atender o estudante egresso da 

EJA ou do Ensino Médio interessado em cursar apenas os módulos da Educação 

Profissional. O estudante egresso poderá buscar sua qualificação profissional técnica 

cursando apenas os módulos de Qualificação Profissional ofertados. 

A oferta modular de cursos de Qualificação Profissional em itinerário formativo 

permitirá a ocupação semestral de vagas nos distintos módulos ofertados, o que cria 

mecanismos dinâmicos e flexíveis de combate à evasão escolar. É imperativo organizar a 

estrutura de oferta de ensino de maneira a criar condições de acesso, permanência e 

continuidade de estudos.  
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9.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 
 

Considerando a reestruturação do CESAS, que vem a se tornar uma Escola que 

oferece EJA, na modalidade Combinada, e que articulará a EJA à Educação Profissional, 

trabalha-se neste momento na adequação curricular, justamente com o propósito de dar 

flexibilidade na organização dos tempos e espaços do CESAS e, principalmente, permitir 

com que cada segmento e turno se organize de maneira a melhor atender os sujeitos da 

EJA por eles atendidos. Com isso, será possível o estudante cursar tanto a parte geral 

curricular quanto aquela destinada à educação profissional em seu próprio turno. 

A EJA-AEPT acontecerá desde o 1º segmento, sendo que este, contará com a 

integração do currículo e será operacionalizada por meio de eixos e projetos integradores. 

Diante das características do trabalhador-estudante da instituição, emerge como eixo 

integrador de cozinha básica e como projeto integrador a alfabetização digital, neste caso, 

quando falamos no currículo do 1º Segmento.  

No currículo do 1º segmento, as áreas do conhecimento serão distribuídas ao longo 

dos dias da semana e organizadas de maneira a permitir momentos conjuntos de 

coordenação pedagógica dos docentes. O primeiro bloco, constituído pelas áreas de 

códigos e linguagens e de humanidades, desenvolverá suas atividades de segunda-feira a 

quarta-feira. Já as áreas de ciências da natureza e de matemática às quintas-feiras e às 

sextas-feiras. Os sábados poderão ser usados para o desenvolvimento de projetos 

especiais. 

A aquisição de conhecimentos operacionais tecnológicos básicos é fundamental 

desde as etapas iniciais da EJA, de maneira a criar as condições de desenvolvimento do 

estudante e como meio de evitar a ruptura entre o 1º segmento e os seguintes, quando 

serão usados com maior intensidade, de maneira a criar mecanismo de combate à evasão 

e ao abandono escolar. 

Ressalte-se que a separação de áreas do conhecimento por dia da semana existe 

para fins de organização curricular, sendo imprescindível a função do eixo integrador como 

elemento de integração vertical e horizontal e do projeto integrador como instrumento para 

construção de habilidades e de competências, auferindo ao estudante autonomia e 

aprofundamento nos conteúdos trabalhados. 

No 2º segmento, a carga horária de 5 (cinco) aulas destinadas a projetos e 

programas poderão ser usadas para oferta de curso QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL de, 

no mínimo, 160 horas, sendo parcela delas oferecida na forma indireta, por meio de 
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ambiente virtual, material impresso e outros recursos tecnológicos, conforme autoriza as 

Diretrizes da EJA.  

Em todos os segmentos as aulas diretas, tanto da educação geral quanto 

profissional, comporão a grade horária diária dos estudantes conforme o horário de 

funcionamento do respectivo turno, e como previsto nas normativas da EJA combinada, as 

aulas contarão com parte dos conteúdos desenvolvidos na forma indireta. 

As aulas diretas, tanto da educação geral quanto profissional, comporão a grade 

horária diária dos estudantes conforme o horário de funcionamento do respectivo turno, 

com observância nos percentuais estabelecidos nas normas que regem a matéria para as 

aulas presenciais.   

A exemplo do 2º segmento, as aulas presenciais do 3º segmento comporão a grade 

horária da UE, de acordo com o respectivo turno. Já a carga horária não presencial será 

trabalhada por meio de atividades realizadas em ambiente virtual, material impresso, entre 

outros. Avulta-se a importância de o professor acompanhar o desenvolvimento do 

estudante. 

Da mesma forma, os módulos presenciais das aulas específicas da EPT serão 

ofertados como parte integrante do horário escolar e ocuparão o espaço destinado a 

projetos e programas e a parte combinada não presencial da educação geral.  

A oferta modular de cursos QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL em itinerário formativo 

permitirá a ocupação semestral de vagas nos distintos módulos ofertados, o que cria 

mecanismos dinâmicos e flexíveis de combate à evasão escolar. É imperativo organizar a 

estrutura de oferta de ensino de maneira a criar condições de acesso, permanência e 

continuidade de estudos, e por essa razão a adequação curricular trouxe flexibilidade na 

organização dos tempos e espaços do CESAS. 

De acordo com o Currículo em Movimento da EJA há três eixos que sustentam a 

modalidade: o currículo, o formato de oferta e a formação continuada dos profissionais 

atuantes na modalidade. 

E também três eixos integradores: Cultura, trabalho e tecnologias são eixos que se 

relacionam entre si e dialogam com os sujeitos estudantes da EJA (Currículo em Movimento 

da Educação Básica EJA. p.25). 

A EJA requer um currículo que dialogue com as singularidades da pessoa jovem, 

adulta ou idosa e que incorpore as especificidades e diversidades presentes no universo 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/curric_mov/7_educacao_de_jovens_e_adultos.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/curric_mov/7_educacao_de_jovens_e_adultos.pdf
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desses sujeitos, considerando suas origens, culturas, saberes, conhecimentos e projetos 

de vida. 

Ao construir o currículo da EJA-AEPT, o CESAS desafia recriar um novo jeito de 

fazer essa modalidade de educação na rede pública de ensino do Distrito Federal, 

respeitando a história de seu estudante.  

É notório que muitos jovens e adultos vêm de trajetórias escolares descontínuas, 

marcadas por rupturas, frustrações e não aprendizados. Nesse sentido, os objetivos 

propostos para a EJA, é repensar formas de mobilização dos sujeitos para retomarem o 

seu percurso educativo, integrando a com as áreas do trabalho, saúde, tecnologia, 

sustentabilidade, cultura e lazer na perspectiva intersetorial e de formação integral dos 

cidadãos 

E é neste sentido que, pelas características do estudante-trabalhador, que é a 

relevante demanda da Escola, que se pensou em incluir nas disciplinas de do componente 

Projetos e Programas a integração do currículo a ser operacionalizada por meio de eixos e 

projetos integradores. Diante das características do trabalhador-estudante da instituição.  

Esses eixos serão integrados aos currículos dos 1º, 2º e 3º segmentos, seguindo 

ainda a lógica de aproveitamento de habilidades, competências, experiencias vividas dos 

sujeitos da EJA e conexão do percurso formativo entre os segmentos de forma gradual. 

Neste mesmo diapasão, a fundamentação e organização curricular, pedagógica e 

estrutural partem da compreensão dos sujeitos da EJA, sua trajetória social, econômica e 

cultural. Tendo como ponto crucial dessa dinâmica do processo de ensino-aprendizagem a 

valorização dos conhecimentos do trabalhador-estudante em seus múltiplos saberes, 

formais e informais.  

A necessidade de promover uma formação que, em todos os níveis, incorpore uma 

concepção e respeito do trabalhador enquanto ser humano integral. Para tanto, é preciso 

deixar que suas experiências e saberes trazidos do trabalho invadam o espaço escolar, o 

que implica considerá-lo par dialético com o professor, sem o qual o processo ensino-

aprendizagem não acontece. Isso significa realizar um trabalho pedagógico em que a 

experiência está no centro, e não as carências.  (Fischer e Franzoni,2009:42) 
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 Pensando na Escola como um todo, desde o estudante que inicia sua trajetória, 

serão trabalhadas atividades da formação geral e educação profissional por meio de 

plataformas digitais desde o 1º Segmento, por meio de Projeto específico que atende essa 

demanda, a fim de que o formato de trabalho no segundo segmento não seja mais um 

obstáculo, visto que terá parte das atividades desenvolvidas de forma não presencial.  A 

integração do currículo é operacionalizada por meio de eixos integradores e de projetos 

integradores. Diante das características do trabalhador-estudante da instituição, emerge 

como eixo integrador cozinha básica e como projeto integrador de letramentos múltiplos. 

Com efeito, o processo de alfabetização ocorrerá concomitante à construção de habilidades 

e de competências necessárias ao itinerário formativo proposto pelo CESAS e a ser 

detalhado nos planos de curso de Qualificação Profissional.  

O CESAS sempre priorizou seu currículo voltado para a formação geral da pessoa. 

É importante enfatizar a riqueza da diversidade existente na Educação de Jovens e Adultos, 

especialmente, em uma Escola em que se trabalha esta modalidade nos três turnos, 

recebendo pessoas do DF como um todo. Isso por si só já permeia o currículo da UE, e o 

diálogo sobre os fenômenos sociais como racismo, machismo, homofobia, lesbofobia, 

transfobia, depreciação de pessoas que vivem no campo, entre outras discriminações a 

grupos historicamente marginalizados é ponto crucial no trabalho dos regentes. 

Ademais, a Escola trabalha sua agenda pedagógica enfatizando as ações para o 

enfrentamento dessa realidade, a partir de linhas específicas de atuação como Educação 

das Relações Étnico Raciais, Educação do Campo, educação em Gênero e Sexualidade. 

Buscar a construção de cidadãos comprometidos com ato de cuidar da vida, em 

todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações. O eixo passa o 

entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede de pensar, refletir acerca da 

produção e consumo consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia 

solidaria, agroecologia, ativismo social, cidadania planetária, ética global, valorização da 

diversidade entre ouros.  

É nesse viés e no trabalho pedagógico contextualizado no dia a dia da Escola, que 

o trabalho pedagógico do CESAS se firma no pensar e repensar da sustentabilidade. 

Implementar atividades pedagógicas por meios de saberes populares, científicos e de 

interação com a comunidade, que visem a uma educação ambiental baseada no ato de 

cuidar da vida em toadas as fases e tipos. Busca-se oportunizar a professores e estudantes 
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a construção de uma sociedade igualitária que atenda às necessidades do presente e 

conserve recursos naturais para as famílias futuras. 

E finalmente, como se sabe, apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

ter sido elaborada em 1948, foi somente após a segunda metade do século XX que os 

movimentos sociais passaram a dar visibilidade à necessidade de reconhecimento de toda 

pessoa humana como sujeito social. Assim, a Escola tem um papel fundamental e 

importante, e é nessa perspectiva que estamos empenhados na Promoção, Defesa, 

garantia e Resgate de Direitos Fundamentais, buscando sensibilizar e mobilizar toda a 

comunidade escolar para a importância da efetivação dos direitos humano fundamentais, 

respaldados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e pela Constituição 

Federal (1998), entre outros marcos legais.  

Incorre-se, portanto que a escola não é somente um espaço de afirmação dos 

direitos humanos, mas também de enfrentamento às violações de direitos que acarretam 

violências física e simbólicas contra crianças, adolescentes e grupos historicamente 

discriminados pela maioria da sociedade. 

O Plano de Urgência pela Paz nas Unidades Escolares do Distrito Federal deverá 

ser concluído até o dia 27 de abril e implementado até 6 de junho. O objetivo da iniciativa é 

coibir a onda de violência nas unidades de ensino da rede pública do DF. 

Providências estão sendo tomadas para coibir a violência e transformar as escolas 

num ambiente de paz, mas que é importante o envolvimento de toda a sociedade, 

sobretudo das famílias dos estudantes.  

A Construção de um Plano de Melhoria da Convivência, embora seja muito 

importante que cada unidade escolar produza um documento formal onde estejam 

planificadas as principais ações que visem a melhoria da convivência na escola ao longo 

do ano, é imprescindível esclarecer que para que esse "Plano" seja efetivo, é fundamental 

que seja compreendido como um processo que envolve sua construção a longo prazo.  

Não é trabalho de um dia ou uma semana na escola. Construir um Plano de Melhoria 

da Convivência é um caminhar que demanda a sensibilização de todos os atores da 

comunidade escolar, o envolvimento gradual de representantes de diferentes grupos 

(gestores, docentes, discentes, funcionários e família), a formação docente, a criação e 

validação de espaços do protagonismo discente, a institucionalização de práticas 

sistemáticas, planejadas e intencionais de prevenção e combate à violência, de maneira 

especial o bullying e indispensavelmente, o exercício constante de avaliação e reflexão dos 

resultados a partir das evidências produzidas em cada etapa da construção do Plano.  
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Ressaltamos também que, assim como outras formas de planejamento e planos 

praticados em escolas de todo o Brasil (planos de curso, planos de aula, etc.), não 

chegaremos a um momento em que será possível dizer que o Plano de Melhoria da  

Convivência está concluído, uma vez que, a convivência e os problemas que podem 

afetá-la são oriundos da complexidade e subjetividade humana e suas constantes 

mudanças. 

 

 

 
 
 
10.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 
 Com base na sua Missão Institucional e levando em consideração o perfil dos 

estudantes do CESAS, foram descritos os objetivos que nos levam a construir o PPP desta 

Instituição, que visa oferecer educação de qualidade para estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos. 

 Esse importante papel de uma Escola passa pelo planejamento, organização e 

trabalho pedagógico de coordenação, que elabora a cada ano seu Plano de Ação, com 

vistas a atingir as metas previstas e fazer do CESAS uma Escola de Excelência. 

 Para o ano de 2022, as ações darão destaque à educação profissional e ao 

enfrentamento da Covid 19, neste último caso, com ênfase na retomada do ensino 

presencial, para os quais apresenta-se o Plano de Ação da Coordenação Pedagógica do 

CESAS. 

 

10.1) O plano de ação para o alcance dos objetivos do 

trabalho pedagógico 
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Item Ação Estratégia Parcerias 
Envolvidas 

Público Cronograma de 
Execução 

Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
Viabilizar o trabalho 
Pedagógico e 
Envolvimento dos 
Profissionais da área 
Pedagógica da Escola.  

- Promover a integração dos professores e troca de experiências 
profissionais.   
– Efetivar o espaço das coordenações pedagógicas para capacitação dos 
profissionais.   
– Manter atualizada e informar aos professores acerca dos cursos 
oferecidos pela EAPE e demais instituições.   
– Discutir os temas transversais do Projeto da Escola e facilitar sua 
implementação.   
– Abrir espaços para discutir temas atualizados que impactem na vida da 
Comunidade Escolar da UE.   
– Criar metodologias e facilitar a organização dos recursos materiais 
utilizados no trabalho pedagógico da Escola.   
- Apresentar o currículo em movimento voltado para EJA.   
– Acolher e capacitar novos profissionais da Escola.   
– Planejar e implementar a agenda pedagógica do Semestre e elaborar as 
pautas das coordenações por área semanais, observando:  a) informes 
gerais; b) Semana do planejamento das ações do Calendário do período.  
c) Semana da discussão dos temas Transversais, PPP e assuntos em 
destaque.    d)  semana de troca de experiências.  
- Elaborar, a partir do Plano de Ação, manual da coordenação pedagógica, 
com as informações e fluxos do trabalho pedagógico.  
- Humanizar as relações interpessoais no que tange às coordenações 
pedagógicas. 
- Oferecer capacitação e facilidades para o desenvolvimento de aulas 
remotas, híbridas e presencial. 
- Viabilizar palestras e discussões sobre a Pandemia da Covid 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe gestora, 
professores de 
todos os 
Segmentos, 
Educação 
Especial e Ed. 
Profissional, 
EAPE, Regional 
de Ensino, 
Laboratório de 
Informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professores e 
estudantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 
pedagógica 
 
Reuniões e 
coordenação 
pedagógica do 
semestre letivo 
 
Semana EJA 
 
 

A Coordenação 
pedagógica do CESAS 
realizará avaliações 
processuais e por  
períodos específicos. A 
cada encontro com os 
profissionais, seja nas 
semanas pedagógicas, 
eventos do calendário 
escolar, haverá na pauta 
de trabalho a avaliação 
das ações executadas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Elaborar, implementar, ajustar, atualizar e avaliar o Plano de Ação da 
Unidade Escolar para nortear o trabalho da coordenação pedagógica do 
CESAS.   
- Realizar avaliação diagnóstica, no sentido de mapear e obter informações 
sobre os conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes. 

Equipe gestora, 
professores de 
todos os 
Segmentos, 
Educação 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Coordenação 
pedagógica do CESAS 
realizará avaliações 
processuais e por  
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02 

 
 
 
Garantir o sucesso dos 
do trabalho  
Pedagógico dos  
Estudantes da Unidade 
Escolar. 

- Implementar agenda semestral de acolhimento dos estudantes, com 
vistas ao nivelamento de informações sobre o trabalho pedagógico da 
Escola. 
  
- Manter pautas proativas para as discussões e deliberações no trabalho 
das coordenações pedagógicas, no sentido de ajustar o planejamento dos 
professores e as agendas de avaliação de larga escala.  
- Manter material impresso para ser distribuído aos estudantes sem acesso 
à internet. 
 
 

Especial e Ed. 
Profissional, 
EAPE, Regional 
de Ensino, 
Laboratório de 
Informática 

 
 
 
 
Professores e 
estudantes 

 
 
 
Trabalho 
pedagógico 
contínuo 
durante o 
semestre letivo 
 
 

períodos específicos. A 
cada encontro com os 
profissionais, seja nas 
semanas pedagógicas, 
eventos do calendário 
escolar, haverá na pauta 
de trabalho a avaliação 
das ações executadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 
 
 
 
Garantir a Educação 
Inclusiva com 
efetividade 

- Interagir diretamente com a Equipe de acolhida da Escola no trabalho com 
ANEES  
- Planejar e coordenar diretamente com os profissionais das Salas de 
Recursos e Classe Bilíngue,  
- Promover as ações da Escola com total zelo aos aspectos relacionados ao 
atendimento do ANEES   
- Acompanhar o trabalho dos professores no atendimento ao estudante 
com necessidade especial, em específico à adaptação curricular da  
Educação Básica e da Educação Profissional   
 – Sistematizar encontros e reuniões de trabalho entre os profissionais que 
atuam diretamente com a Educação Especial, visando a elaboração,  
implementação e acompanhamento do trabalho da agenda 

Equipe gestora, 
professores de 
todos os 
Segmentos, 
Educação 
Especial e Ed. 
Profissional, 
EAPE, Regional 
de Ensino, 
Laboratório de 
Informática 

 
 
 
 
 
 
Professores 
Estudantes e 
famílias 

 
 
 
 
 
 
Trabalho 
pedagógico 
contínuo 
durante o 
semestre letivo 
 

A Coordenação 
pedagógica do CESAS 
realizará avaliações 
processuais e por  
períodos específicos A 
cada encontro com os 
profissionais, seja nas 
semanas pedagógicas, 
eventos do calendário 
escolar, haverá na pauta 
de trabalho a avaliação 
das ações executadas 

04 Promover o debate e 
desenvolver o trabalho 
do currículo da Escola 
nos temas voltados para 
a Educação para a 
diversidade; Cidadania e 
Educação para os 
Direitos Humanos; e 
Educação para a 
Sustentabilidade. 

- Promover seminários e palestras com as questões que envolvem tais 
ações; 
- Formar parcerias com instituições afins, no sentido de organizar eventos 
e palestras virtuais para incluir o tema na agenda pedagógica da Escola; 
- Apoiar projetos dentro da Escola que abordem a temática em questão. 

Equipe gestora, 
professores de 
todos os 
Segmentos, 
Educação 
Especial e Ed. 
Profissional, 
EAPE, Regional 
de Ensino, 
Laboratório de 
Informática 

Professores 
Estudantes e 
Comunidade 
Escolar 

Trabalho 
pedagógico 
contínuo 
durante o 
semestre letivo 
 

A Coordenação 
pedagógica do CESAS 
realizará avaliações 
processuais e por  
períodos específicos. A 
cada encontro com os 
profissionais, seja nas 
semanas pedagógicas, 
eventos do calendário 
escolar, haverá na pauta 
de trabalho a avaliação 
das ações executadas 
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apoio 
pedagógico 
Instituições 
afins ao tema 
Sala de 
Recursos 

05 Implementar o currículo 
da matriz curricular EJA-
AEPT, incluindo os temas 
a serem trabalhados nas 
disciplinas Projetos e 
Programas. 

- Interagir com a Equipe da Educação Profissional, planejando, executando 
e avaliando o trabalho pedagógico da Escola; 
- Distribuir a carga horária e escolha de turmas e disciplinas, observando a 
temática do Eixo Tecnológico e seu itinerário formativo nas disciplinas 
relacionadas a Projetos e Programas; 
- Acompanhar diretamente o trabalho das aulas não-presenciais, no 
sentido de garantir o processo de ensino e de aprendizagem dos 
estudantes; 
- Acolher os estudantes e apoiá-los na sua trajetória da educação 
propedêutica e profissional. 

Equipe gestora, 
professores de 
todos os 
Segmentos, 
Educação 
Especial e Ed. 
Profissional, 
EAPE, Regional 
de Ensino, 
Laboratório de 
Informática 
EAPE 
SEDF 
Equipe Gestora 

Comunidade 
CESAS 

Trabalho 
pedagógico 
contínuo 
durante o 
semestre letivo 
 

A Coordenação 
pedagógica do CESAS 
realizará avaliações 
processuais e por  
períodos específicos. A 
cada encontro com os 
profissionais, seja nas 
semanas pedagógicas, 
eventos do calendário 
escolar, haverá na pauta 
de trabalho a avaliação 
das ações executadas 

06 Garantir a efetividade do 
trabalho pedagógico das 
aulas presenciais, 
remotas e híbridas. 

- Promover o processo de capacitação dos profissionais da Escola para o 
desenvolvimento das aulas remotas; 
-  Promover o processo de capacitação dos profissionais da Escola para o 
desenvolvimento das aulas híbridas; 
- Promover o processo de capacitação dos profissionais da Escola para o 
desenvolvimento das aulas presenciais e não-presenciais; 
- Manter atualizadas as informações das plataformas das aulas virtuais; 
- Garantir aos estudantes o acesso as aulas presenciais, híbridas e remotas. 
- Interagir com as áreas competentes da escola, no sentido de elaborar e 
distribuir material impresso para os estudantes sem condições de acessar 
a plataforma virtual. 
- Manter canais de comunicação ativos e atualizados para atingir o sucesso 
da comunicação entre profissionais da escola e estudantes. 
- Executar o plano de retorno das aulas presencias. (Anexo II) 
 

Equipe gestora, 
professores de 
todos os 
Segmentos, 
Educação 
Especial e Ed. 
Profissional, 
EAPE, Regional 
de Ensino, 
Laboratório de 
Informática 
EAPE 
SEDF 
Equipe Gestora 

Comunidade 
CESAS 

Trabalho 
pedagógico 
contínuo 
durante o 
semestre letivo 
 

A Coordenação 
pedagógica do CESAS 
realizará avaliações 
processuais e por  
períodos específicos. A 
cada encontro com os 
profissionais, seja nas 
semanas pedagógicas, 
eventos do calendário 
escolar, haverá na pauta 
de trabalho a avaliação 
das ações executadas 
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07 Incluir no trabalho 
pedagógico da Escola 
atividades que 
promovam orientações 
e conscientização para 
proteção da 
Comunidade do CESAS 
contra o Vírus da Covid 
19. 

- Garantir a temática em todas as pautas do trabalho de coordenação 
pedagógica; 
- Motivar os profissionais da Escola para o trabalho com o estudante sobre 
a Pandemia; 
- Promover palestra e mesa redonda com especialista sobre o assunto. 
- Interagir com a Direção da Escola, no sentido de garantir os protocolos 
para a segurança da Comunidade. 

Comunidade 
CESAS EAPE 
Secretaria de 
Saúde 
SEDF 

Comunidade 
CESAS 

Trabalho 
pedagógico 
contínuo 
durante o 
semestre letivo 
 

A Coordenação 
pedagógica do CESAS 
realizará avaliações 
processuais e por  
períodos específicos. A 
cada encontro com os 
profissionais, seja nas 
semanas pedagógicas, 
eventos do calendário 
escolar, haverá na pauta 
de trabalho a avaliação 
das ações executadas 
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10.2) Coordenação Pedagógica 

 

Conforme previsto no Plano de Ação da Coordenação Pedagógica do CESAS, há uma 

preocupação e debate contínuo em torno do processo de ensino e de aprendizagem, 

trazendo para a pauta de discussão nas coordenações pedagógicas temas que buscam o 

aprimoramento e aperfeiçoamento da capacidade dos profissionais da Escola. 

Ao incluir o Projeto da Escola no processo de estudo e formação dos profissionais do 

CESAS, pretende-se com isso a avaliação permanente e a reflexão sobre nossas ações 

para com o estudante, sempre buscando diagnosticar o processo de aprendizagem e 

caminhar com a história e potencial de cada um deles, e assim ajustar a metodologia de 

ensino. 

Importante salientar a estrutura organizada pela Escola, no sentido de criar Comitês, 

os quais funcionam como oportunidades de atualização, pesquisa e conhecimento do 

estudante que frequenta o CESAS. É nesta perspectiva que foi criado o Comitê de 

Capacitação, objeto de projeto da Professora do 1º Segmento, Carolina, cuja composição 

deve acentuar a presença de profissionais que atuam na área pedagógica e que buscam a 

atualização contínua do trabalho da EJA-AEPT, observando tudo que de novo e o que pode 

ser revisitado para garantir aos profissionais da Escola valorização e formação no nível 

exigido para garantir sucesso no cumprimento da nossa missão. 

Destaca-se também o trabalho que a SEDF desenvolve, por meio da EAPE, que 

possibilita aos profissionais a sua capacitação e atualização na sua área de atuação, bem 

como permite a interação da Escola como as novas tecnologias que se apresentam na 

educação, tão importante para os regentes da Escola. O CESAS, além de promover a 

divulgação do trabalho da EAPE, discute e motiva os regentes e profissionais da Escola, 

de uma forma geral, no sentido de aproveitar tais oportunidades e trazer o debate das 

aprendizagens para dentro das coordenações pedagógicas. 

Considerando o trabalho das coordenações pedagógicas se manter de forma 

presencial, o processo de formação e capacitação dos profissionais da Escola estarão 

desenvolvidos na programação e pauta dessas atividades, de forma a garantir possibilitar 

a todos e todas o fortalecimento profissional. 

E finalmente, conforme prevê no Regimento Interno das Escola Públicas do DF, o 

espaço da Coordenação Pedagógica do CESAS é dedicado fundamentalmente para 

promover a formação continuada dos seus profissionais, sempre trazendo temas, por meio 
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de palestras, vídeos, discussões, que tem apresentado resultados bastante positivos na 

formação de nossos professores. 

De acordo o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2019), em 

seu Art. 119, a Coordenação Pedagógica constitui-se em um espaço-tempo de reflexões 

sobre os processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem e formação continuada, 

tendo por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a 

fim de dar suporte ao Projeto Político.  

A Equipe de Coordenação Pedagógica do CESAS, atualmente, é formada por três 

docentes eleitos entre e pelos docentes durante a semana pedagógica realizada no início 

do ano letivo. Esta Equipe procura desenvolver um trabalho em consonância com as 

propostas apresentadas na Orientação Pedagógica, Projeto Político-Pedagógico e 

Coordenação Pedagógica nas Escolas (2014b), para a implementação dos projetos e 

propostas do PPP, atuando em três frentes: 

1. realiza atividades de apoio aos professores em todos os assuntos ligados ao 

desenvolvimento do currículo, tais como: presidir as reuniões semanais de 

coordenação, oferecer atividades de formação continuada, aconselhar e orientar 

os professores em situações cotidianas, entre outras; 

2. realiza atividades de apoio à Direção da escola nos assuntos ligados à práxis 

pedagógica, tais como: organização de simulados, elaboração de documentos 

pedagógicos, realização de reuniões com pais, estudantes e professores, 

organização de atividades de enriquecimento curricular entre outras; 

3. realiza atividades de acompanhamento e de apoio aos discentes nos assuntos 

relacionados ao desenvolvimento do currículo, tais como: conscientização das 

necessidades e exigências da vida escolar; resolução de problemas 

disciplinares, entre outros. 

De acordo com o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2019), 

em seu Art. 120, são atribuições do Coordenador Pedagógico: 

I – elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação Pedagógica na 

unidade escolar; 

II – participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação do 

Projeto Político Pedagógico – PPP da unidade escolar; 

III – orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de execução, de 

implementação e de avaliação da Organização Curricular; 
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IV – articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar e a 

Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações e o exercício da 

gestão democrática; 

V – divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas 

promovidas pela SEEDF; 

VI – estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo da 

Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, por meio de pesquisas, de 

estudos individuais e em equipe, e de oficinas pedagógicas locais, assegurando a 

Coordenação Pedagógica como espaço de formação continuada; 

VII 

– 

divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no 

âmbito da unidade escolar; 

VIII 

– 

colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando 

os três níveis de avaliação, com vistas à melhoria do processo de ensino 

e aprendizagem e recuperação dos rendimentos/ desempenho escolar. 

 

 Ainda de acordo com o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

(2019), em seu Art. 121: 

O planejamento, a realização e a avaliação do espaço-tempo da 

Coordenação Pedagógica são também de responsabilidade da 

equipe gestora em colaboração com todos os profissionais da 

educação da unidade escolar em articulação com as equipes de 

Coordenação Intermediária e Central. 

 

10.3) Metodologias de ensino adotadas 

 

As novas Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos da rede pública 

de ensino do Distrito Federal reforçam compromissos com o acesso, permanência e 

continuidade nos estudos. Reiteram a concepção de que os estudantes desta modalidade 

de ensino são representantes da classe trabalhadora e desejam exercer seu direito de 

acesso à educação a despeito do momento de suas vidas. Para tanto, a oferta e a 

organização de ensino apresentadas introduzem nova matriz curricular e buscam criar 

condições de aproximação da EJA à EPT desde o 1º segmento.  
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Esta adequação curricular trouxe flexibilidade na organização dos tempos e espaços 

do CESAS e, principalmente, permitirá com que cada segmento e turno se organize de 

maneira a melhor atender os sujeitos da EJA por eles atendidos. Com isso, será possível o 

estudante cursar tanto a parte geral curricular quanto aquela destinada à educação 

profissional em seu próprio turno. 

Para tanto, ao considerar a introdução do componente Projetos e Programas na nova 

matriz curricular e a possibilidade de organização da EJA em sua forma combinada17, o 

CESAS propõe flexibilizar os tempos e espaços escolares por meio de estrutura 

pedagógica-administrativa na qual seja possível aos estudantes cursarem a Educação 

Geral e a Educação Profissional e Tecnológica de forma concomitante e subsequente.    

A fundamentação e organização curricular, pedagógica e estrutural partem da 

compreensão dos sujeitos da EJA, sua trajetória social, econômica e cultural. Tendo como 

ponto crucial dessa dinâmica do processo de ensino-aprendizagem a valorização dos 

conhecimentos do trabalhador-estudante em seus múltiplos saberes, formais e informais.  

A necessidade de promover uma formação que, em todos os níveis, incorpore uma 

concepção e respeito do trabalhador enquanto ser humano integral. Para tanto, é preciso 

deixar que suas experiências e saberes trazidos do trabalho invadam o espaço escolar, o 

que implica considerá-lo par dialético com o professor, sem o qual o processo ensino-

aprendizagem não acontece. Isso significa realizar um trabalho pedagógico em que a 

experiência está no centro, e não as carências.  (Fischer e Franzoni,2009:42) 

 

O CESAS apresenta no seu PPP 2022, a formalização de Escola que ofertará 

currículo diferenciado para sua comunidade, valendo-se das Diretrizes da EJA, e 

aproveitando os tempos e espaços para articular a educação regular ao ensino profissional, 

neste caso, de forma concomitante e subsequente. 

Optou-se pelas modalidades concomitante e subsequente, visando atender ao perfil 

da comunidade do CESAS, de maneira a maximizar o uso efetivo dos tempos e espaços 

da Escola. Sendo assim, o CESAS passará a ofertar EJA Combinada, oportunizando o 

ensino propedêutico e profissional nos mesmos horários e dias da semana em que o 

estudante está matriculado. 

 
17 Prevista na Resolução nº 1/2018-CEDF (alterada pela Resolução nº 2/2019-CEDF) 
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Ademais, esse processo acontecerá nos três turnos e em todos os segmentos. Isso 

significa dizer que o estudante matriculado no CESAS frequentará uma Escola com 

características diferenciadas de outras instituições de ensino pública e que, dentro do que 

lhe é facultado, venha a oferecer oportunidades excelentes da educação propedêutica e 

profissional ao estudante da educação de jovens e adultos. 

 O Projeto da Escola visa garantir ao estudante sua frequência no ensino regular da 

EJA, caso ele opte por cursar somente esta modalidade. No entanto, para os que já 

estudam e os novos que serão matriculados, os alunos terão nos mesmos dias e horários 

da semana, aulas diretas e indiretas do ensino propedêutico e profissional. 

Ademais, os Cursos Técnicos a serem oferecidos no CESAS, podem ser frequentados 

na forma subsequente para estudantes que já concluíram o Ensino Médio. 

Para garantir a efetividade da execução do Projeto da EJA articulado à educação 

profissional, vai exigir ajuste na estrutura organizacional, de forma a garantir o trabalho com 

proficiência e qualificação.  

Essa nova estrutura proposta pela Escola será efetivada paulatinamente, a partir de 

ajustes internos, além de aprovação na modulação dos profissionais da Escola, passando 

pela autorização das áreas competentes da SEDF. 

Isto porque, com a reestruturação da Escola e as várias possibilidades a serem 

oferecidas à Comunidade, é imperioso que o estudante, ao chegar na sejam apresentadas 

a ele as possibilidades que atendam ao seu ao currículo acadêmicos, seus anseios, 

potencial, aproveitamento de estudo, e características próprias do estudante do CESAS. 

Sabe-se, porém, das dificuldades existentes no serviço público, especialmente no 

sistema de ensino público, no que diz respeito aos recursos humanos a serem 

disponibilizados para atender a demanda necessária de cada modalidade escolar. 

Pensando em dar início as atividades de reestruturação da Escola no início do ano de 2022, 

propõe-se a readequação do tralhado em nível de supervisão e coordenações pedagógicas 

e a criação de Comitês Permanentes, vinculados a áreas estratégicas para atender o 

processo de entrada, permanência e saída do estudante. E incluir o trabalho de 

coordenação específica para o ensino especial e direcionar a supervisão pedagógica 

destinada à Educação Profissional, conforme demonstrado no Organograma da Escola. 

Por outro lado e na perspectiva, de fortalecer o Projeto da Escola, as novas Diretrizes 

Operacionais da EJA (2020) reforçam compromissos com o acesso, permanência e 

continuidade nos estudos. Reiteram a concepção de que os estudantes desta modalidade 
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de ensino são representantes da classe trabalhadora e desejam exercer seu direito de 

acesso à educação a despeito do momento de suas vidas. Para tanto, a oferta e a 

organização de ensino apresentadas da organização do trabalho pedagógico do CESAS 

introduzem nova matriz curricular e buscam criar condições de aproximação da EJA à EPT 

desde o 1º segmento.  

Importante destacar o trabalho pedagógico da Escola em anos anteriores, 

especificamente, até o 1º semestre de 2021, em que a UE trabalhou quase que em todo os 

semestres letivos de forma remota, utilizando-se da plataforma google classroom, com a 

EJA nos 3 (três) segmentos, em um total de 11 etapas, e nos 3 (três) turnos, e oferta cursos 

de Qualificação Profissional.  

Para os estudantes sem acesso à internet, houve um empenho e força tarefa de 

madeira a garantir material impresso a ser disponibilizado semanalmente, e assim não 

prejudicar nenhum estudante matriculado. 

As coordenações pedagógicas, reuniões de trabalho e discussões do Projeto 

aconteceram por meio do google meet, sendo esta plataforma também utilizada para a 

postagem de aulas e reforço escolar para todos os estudantes. 

A interação dos profissionais da Escola, a boa comunicação entre professores, 

coordenadores, supervisores, equipe gestora e demais colaboradores da UE permitiu, 

apesar das dificuldades, atender a um número expressivo de estudantes adultos, em 

especial no noturno, e foi possível ao CESAS manter o atendimento a sua Comunidade 

Escolar.   

Até o final do ano de 2021, o CESAS manteve a organização do atendimento ao seu 

estudante de forma remota e híbrida (presencial e não-presencial), consoante as 

orientações dos Órgãos competentes, em face da situação em que atravessa o País, com 

relação à Covid 19. A Escola é organizada em regime semestral com 100 dias letivos, 

atendendo o 1º segmento com carga horária de 1600 horas, o 2º segmento também com a 

mesma carga horária 1600 horas, com 8 disciplinas e 5 aulas diárias e o 3º segmento com 

carga horária de 1200 horas com 12 disciplinas e 5 aulas diárias, funcionando em 3 turnos 

(Mat. / Vesp/ Not).  

Com base no plano de retorno das aulas presenciais/híbridas, o atendimento ao 

estudante acontecerá, observando a disponibilidade dos profissionais que atuam em todos 
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os espaços e tempos do CESAS. Isso porque a retomada ao trabalho presencial vem 

acontecendo à medida que seja garantido o processo de imunização de cada servidor. 

Para o ano de 2023 ou assim que a nova proposta de trabalho for aprovada o CESAS 

implementará a EJA Combinada e dará início as aulas presenciais e não-presenciais, 

incluindo na grade horária semanal a educação profissional e tecnológica, dando início às 

ações do currículo da EJA-AEPT, seja por meio dos Programas e Projetos, bem como pelos 

Cursos de Qualificação Profissional. Essa organização curricular acontecerá, após 

aprovação pelas instâncias competentes, conforme as legislações que regem a matéria. 

Para o trabalho emancipatório e de qualidade da EJA-AEPT, há uma estrutura 

processual pedagógica e administrativa que tem como base a Gestão Democrática, de 

forma a combinar todas as ações da UE para o suporte aos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

Nesse contexto, a proposta traça uma organização pedagógica e curricular própria, 

que otimize e flexibilize os tempos e espaços para que atenda ao trabalhador-estudante 

que sempre enfrentou obstáculos para retornar e permanecer na escola, e no contexto atual 

pós-pandemia, tem esses obstáculos agravados.  

A definição da forma de articulação à Educação Profissional se deu com a 

consideração das complexas estruturas formativas do público do CESAS, assim por meio 

da forma concomitante e subsequente se dará a aproximação da EJA à Educação 

Profissional desde as etapas iniciais por meio de Qualificação Profissional e projeto 

integrador de letramentos múltiplos, culminando no Curso Técnico de Gastronomia, sendo 

este o primeiro passo da Escolas para outras formações de nível técnico. 

Reconhecendo as contribuições dos estudos do PROEJA e do decreto 5.840 quanto 

à atratividade do currículo integrado, apesar de atuar na forma concomitante, o CESAS 

contará com integração parcial de conteúdo, onde o estudante terá a possibilidade de 

cursar ética integrada a linguagens e assim eliminar o módulo ética de Qualificação 

Profissional. Caso o estudante não atinja as habilidades e competências necessárias em 

linguagens, não impactará seu percurso na qualificação profissional, pois poderá resgatar 

a disciplina de ética na forma indireta e assim dar sequência ao processo formativo. A ética 

foi utilizada com a finalidade de exemplificação, porém esse procedimento ocorrerá com 

outras disciplinas que possuam compatibilidade. 
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As experiências com o ensino remoto nos anos de 2020 e 2021, período da 

pandemia do Coronavírus foram cruciais para a compreensão das possibilidades do 

desenvolvimento pedagógico utilizando as ferramentas tecnológicas por estudantes de 

todos os segmentos. Com elas, é real a possibilidade de adequação e estruturação 

curricular em todos os segmentos, de maneira a permitir ao trabalhador-estudante cursar, 

em um só turno, tanto sua formação geral quanto profissional, na forma concomitante do 

primeiro ao terceiro segmento ou na forma subsequente para os egressos do ensino médio.  

 

10.4 A Relação Escola e a Comunidade 

Há com frequência a participação da comunidade, na maioria das vezes 

representada pelas famílias, que usam os espaços e tempos para realizar eventos culturais, 

e nessas oportunidades a UE, que mantém aberta sempre, viabiliza ações que 

complementam o trabalho em sala de aulas, oportunizando a convivência social dessas 

pessoas. 

Trata-se de momentos importantes e o CESAS abre espaços para a interação da 

Escola com seu Projeto Político Pedagógico, sobretudo nas avaliações que são realizadas, 

além de receber críticas e sugestões sobre o trabalho pedagógico do CESAS. 

Dada a característica do perfil do estudante da UE, em que há um número relevante 

de ANEES e pessoas idosas, é comum no dia a dia da Escola a interação com essas 

famílias, que aproveitam de Projetos e Ações Pedagógicas que acontecem, para realizarem 

cursos, conversarem com professores, profissionais do SOE e de apoio pedagógico. 

Conforme já se comentou no presente documento, o considerável número de jovens 

matriculados no CESAS também promoveu uma mudança na organização pedagógica, 

abrindo mais canais de comunicação com os pais, responsáveis, de forma ao 

acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem e do envolvimento da 

comunidade no processo de deliberação de assuntos relativos à gestão democrática. 

No que diz respeito ao trabalho pedagógico, e a partir do segundo semestre de 2022 

na forma presencial, mantém-se a garantia do diálogo contínuo com a Comunidade, seja 

no atendimento pelos profissionais que já estão atuando na Escola, mas também com os 

canais de comunicação que foram possíveis de se estabelecer, utilizando-se das redes 

sociais e canais de whatsapp, fazendo com que a Escola esteja cada dia mais próxima dos 

seus parceiros de trabalho. 
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10.5 Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

O pensamento pedagógico do CESAS busca continuamente imprimir no seu 

cotidiano a flexibilidade do seu tempo, pois o perfil do estudante busca horários alternativos 

para realizar suas atividades dentro da Unidade Escolar, associando à sua grade horária. 

O estudante está em vários momentos na Instituição, manhã, horário de almoço, final da 

tarde, horários das aulas, finais de semana. Nessa linha, regentes, coordenadores, equipe 

gestora apoia as várias ações que correspondam as expectativas da sua comunidade. A 

exemplo disso, constam no anexo os Projetos, além de oficinas, os eventos previstos no 

calendário escolar, as ações da Comunidade ocupando espaços no fim de semana, que 

foram a organização curricular. 

E fundamentalmente nesta perspectiva é que a restruturação da Escola, articulando 

à EJA à Educação Profissional e Tecnológica, na forma concomitante e subsequente, tem 

com finalidade principal facilitar e manter o estudante até a conclusão de seu trajeto 

estudantil na educação básico, tornando os espaços atraentes e o tempo dentro das suas 

possibilidades.  

Hoje são implementadas ações extracurriculares, tais como, oficina de corte e 

costura, rádio Tv CESAS, projeto de educação física, capoeira, horta comunitária, 

musicalidade no CESAS, pintura, reforço para o ENEM. O laboratório de informática é 

utilizado para a prática do currículo básico por vários professores regentes e, diretamente, 

dentro da grade horária dos cursos de Qualificação Profissional e Projetos do 1º dos 

diversos segmentos.  

O CESAS é já se consagrou por quatro vezes a Unidade Escolar campeã dos jogos 

da madrugada. O esporte e lazer sempre foi o “carro chefe” do CESAS, investindo no 

potencial humano do seu estudante, criando oportunidades, gerando conhecimento e 

cuidados com a saúde. 

Há professores que desenvolvem dentro do currículo básico o ensino de xadrez e 

música. A musicalidade do CESAS faz parte de Projeto específico o que é implementado 

em horários alternativos, com a Roda de Musicalidade, e dentro do currículo básico da 
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disciplina de educação artística dos três segmentos, passando a ser tema transversal do 

currículo básico. 

As salas de recursos generalistas dos três segmentos desenvolvem projetos em 

parceria com as professoras e professores da Unidade Escolar, por meio do Projeto de 

Pintura, resultante da parceria da fundação de apoio do Banco do Brasil. Há também 

Projeto realizado pelos próprios profissionais daquela área, com temas discutidos e 

implementos em cada semestre. 

A Semana de Educação de Jovens e Adultos é o período em que vários temas são 

trabalhados em todas as turmas, com a realização de oficina e palestras, envolvendo toda 

a comunidade em um processo multidisciplinar pedagógico, que vem crescendo e 

enriquecendo ano a ano a organização curricular do CESAS. 

A Unidade Escolar conta com projetos aprovados e em desenvolvimento na Unidade 

Escolar, como: Projeto TV CESAS; Projeto Talentos CESAS; 

O CESAS considera os projetos interdisciplinares e multidisciplinares, como esses, 

ações que rompem as barreiras das salas de aula e com as práticas solitárias de trabalho, 

em um movimento que possibilita a ampliação das relações, para além dos espaços da 

Unidade Escolar.  

E a integração da Educação Profissional no Currículo básico é um caminho sem volta 

que coloca o CESAS como Unidade Escolar ofertante e certificadora de cursos técnicos e 

de Qualificação Profissional que cumpre com sucesso o papel importante que a Unidade 

Escolar desempenha para o público específico que é caracterizado pela demanda da 

educação de jovens e adultos. 

Na organização do ensino através de Projetos, as disciplinas dão espaços para uma 

temática que valha a pena ser estudada, situações problemas, geral ou particular, ou 

acontecimentos sociais vivenciados pelos educandos.  

De acordo com os dados de escolarização no Distrito Federal levantados por meio da 

Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios PDAD 2018, indicam que 24% da população 

do DF com 25 anos ou mais, não possuem a Educação Básica, o que representa 750.000 

habitantes aproximadamente. 

Quando correlacionado este número às matrículas efetivadas na rede pública de 

ensino do DF, segundo os dados do Censo Escolar de 2018, especificamente na Educação 
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de Jovens e Adultos, 45.794 estudantes tiveram a possibilidade de acesso à educação, o 

que demonstra a necessidade de reflexão acerca das formas de oferta e conteúdo, com 

vistas tornar a EJA uma modalidade de ensino realmente atrativa e acessível ao seu 

público, que apresenta uma realidade social que obstaculiza a trajetória educacional.  

A segunda edição das Diretrizes Operacionais da EJA chega com uma organização 

que possibilita de forma objetiva a aproximação da Educação de Jovens e Adultos ao 

mundo do trabalho. Porém, ainda assim é mister a investigação da realidade de cada 

unidade de ensino, para que adequações e caminhos sejam organizados em prol dessa 

proposta.  

Considerando o ano de referência de 2018, segundo os dados do Censo Escolar, a 

Educação Profissional matriculou no primeiro semestre do referido ano, na rede pública de 

ensino 13.913 estudantes, somados às matrículas da EJA, ainda apresenta um baixo 

quantitativo de estudantes atendidos, o que torna imprescindível nas análises e 

adequações em prol de maior acesso desse público.  

Portanto, é necessário flexibilizar os processos escolares 

compreendendo as condições de aprendizagem, participação, 

frequência e avaliação para que cada jovem, adulto e idoso da classe 

trabalhadora tenha garantido o direito à educação pública e de 

qualidade. (Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 2020, 2 ed. p28) 

 

Diante da análise supracitada, o CESAS desenvolveu uma proposta em que se 

apropria tanto das bases das novas Diretrizes Operacionais quanto às do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade 

da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), flexibilizando e criando alternativas múltiplas 

na busca em tornar-se cada dia mais acessível a quem precisa e com mais atratividade em 

seu currículo a fim de manter a permanência na Unidade de Ensino UE.  

Assim, para a implantação do Curso de Educação Profissional Técnico em Cozinha, 

cada espaço escolar foi analisado e reestruturado, desde a entrada do estudante na 

secretaria até sua saída, considerando os aproveitamentos de estudos iniciados no primeiro 

segmento, saídas intermediarias, o uso de horas diretas e indiretas, as formas de oferta, 

formação profissional, construção de cursos de (Qualificação Profissional) para o 

atendimento do itinerário formativo definido pela comunidade escolar. 
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Quando o estudante buscar o CESAS, terá diversas possibilidades para iniciar ou dar 

continuidade a sua vida escolar e qualificação profissional de forma otimizada. 

Para a definição da melhor forma de articulação com a Educação Profissional, dois 

foram os principais fatores considerados nessa escolha. O primeiro deles foi a importância 

em deixar sempre aberta a porta de entrada na escola, a qualquer momento do ano, visto 

que este público já possui inúmeras condições que o limitam, tanto em sua entrada quanto 

em sua permanência na escola e não esperamos ser mais um dificultador. O segundo fator 

foi o limitado número de escolas que ofertam a EJA diurno no Distrito Federal, e se 

restringirmos o tempo de entrada desse estudante, poderemos não mais assegurar a 

oportunidade a estes que apresentam possibilidade de estudo somente nestes turnos e não 

podem perder tempo na espera de um novo período de matrículas. Sendo assim a 

articulação concomitante na forma e integrada em conteúdo foi a que mais se adequou. 

Entretanto aquele que optar por seguir a EJA desvinculada da Educação Profissional, terá 

também essa possibilidade incorporada à proposta, assim como estudantes que busquem 

somente a Educação Profissional serão contemplados. 

O aproveitamento e certificação dessa articulação se dará em diferentes momentos, 

etapas e segmentos. Poderá ser iniciada desde o primeiro segmento, ou em segmentos 

posteriores.  

Se iniciado no primeiro segmento, contará com dois cursos de Qualificação 

Profissional. Um realizado na primeira e segunda etapa com duração de dois semestres e 

outro que ocorrerá na terceira e quarta etapa, também com duração de dois semestres. 

Como a EJA Combinada apresenta em sua característica parte dos conteúdos ofertados 

de forma não presencial, os estudantes do primeiro segmento terão também no seu 

itinerário formativo um projeto Integrador de Letramentos Múltiplos que dará suporte à 

formação geral, à educação Profissional e trabalhará a capacitação em plataformas digitais, 

visando  o conhecimento e acesso às tecnologias digitais, ponto fundamental para que 

consigam compreender e navegar em plataformas diversas, pois estas serão utilizadas nos 

próximos segmentos, reduzindo assim o impacto do trabalho não presencial na caminhada 

escolar de quem entrar no primeiro segmento.  

No segundo e terceiro segmento terão parte da sua grade horária oferecida de forma 

presencial e parte de forma não presencial, tanto na formação geral quanto nos 

componentes da educação profissional. Serão utilizadas as horas de projetos e programas 

na oferta de Qualificação Profissional, seguindo o itinerário formativo para o Curso de 

Educação Profissional Técnico em Cozinha. Considerando as flexibilizações necessárias 
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para melhor atender ao público da EJA, será possível ao estudante escolher o formato que 

melhor o atenda. Terão possibilidade de cursar somente componentes da formação geral 

da EJA, bem como poderão cursar a EJA articulada à EPT e, ainda de forma subsequente, 

contemplar aqueles que buscam apenas sua qualificação profissional. 

Cientes de um cenário onde a cada dia os trabalhos estáveis vêm sendo substituídos 

por trabalhos precarizados, onde os trabalhadores são submetidos a rotinas extenuantes e 

sem nenhum amparo de leis trabalhistas, devido as flexibilizações delas, o país vem 

aumentando os seus desempregados. Os principais afetados com essas medidas são 

exatamente os trabalhadores-estudantes da EJA. Assim, a EJA articulada à Educação 

Profissional poderá contribuir com a superação desse contexto, visto que está empenhada 

tanto na qualificação profissional, para uma maior e melhor empregabilidade, quanto em 

sua formação integral crítica, visando que este seja capaz de refletir e atuar em prol da 

mudança de sua realidade.  

Brasília é uma cidade cosmopolita. Por ser centro político do Brasil, recebe pessoas 

de todos os continentes e tem ainda em sua construção histórica a formação local de um 

brasiliense com heranças culturais de todos os estados brasileiros, o que reflete em uma 

gastronomia diversificada e dinâmica.  A localização do CESAS é estratégica para o 

desenvolvimento de Curso que este plano contempla, pois está entre Embaixadas, hotéis, 

pólos gastronômicos na rua dos restaurantes, Vila Planalto e Esplanada dos Ministérios. 

Essa proximidade possibilita a promoção de diferentes parcerias que darão grande 

qualidade ao curso e amplas entradas dos estudantes nesse mercado de trabalho.  

A educação não pode ser pensada de forma desvinculada da realidade social, 

econômica e política em que está inserida. Considerando que essa realidade está em 

constante movimento, é mister que a educação também se mova, que seja flexível e 

desenvolva seu processo evolutivo tendo como ponto fundante o estudo sistematizado 

dessa multiplicidade educacional e seu vínculo concreto com a realidade social, política e 

econômica em que está inserida, com o intuito de se construir, reconstruir de acordo com 

as demandas históricas.  

E é nessa perspectiva que o CESAS, a partir deste novo modelo de Escola, contará 

com uma equipe permanente de estudos de EJA, dentro da sua estrutura organizacional,  

de referência em desenvolvimento de pesquisas e formação para docentes e discentes da 

Educação de Jovens e Adultos, vinculados ou não à Educação Profissional, a fim de 

contribuir com o desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos, refletindo sobre as 

evoluções da mesma dentro de um cenário social, econômico, político e cultural.  Todo esse 
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saber e medidas que nascerão das discussões dessa equipe terão como objetivo colocar 

em movimento o pensar e repensar das práxis pedagógicas. 

Recomposição da aprendizagem 
 

Segundo o dicionário, recuperar significa tornar a ter a posse, reaver; já recompor, 

reconstituir, reorganizar, restaurar. Por isso, muitos têm preferido usar recomposição de 

aprendizagem para identificar o movimento que é necessário hoje.  

A demanda que temos atualmente é diferente das defasagens e dificuldades de 

aprendizagens que existiam antes da pandemia. Por isso, é preciso mais do que recuperar, 

mas construir uma ação complexa e significativa que vise não só reconectar o estudante à 

trajetória cognitiva afetada pelo distanciamento, mas também reduzir a desigualdade 

educacional.  

O foco deve estar na reconstituição, a reorganização e a reconstrução das 

aprendizagens. Isso significa desenvolver ações que foquem o desenvolvimento das 

habilidades essenciais que foram prejudicadas, mas que são fundamentais para a 

continuidade do caminhar pedagógico dos estudantes. 

Para isso, a avaliação diagnóstica é o ponto de partida para averiguar a profundidade 

dos danos. Também é vital a análise de como está o socioemocional dos estudantes e 

professores.  

A recomposição das aprendizagens deve ser uma ação complementar ao retorno 

presencial e deve acontecer em paralelo às atividades previstas nos Projetos Políticos 

Pedagógicos. 

Um caminho é investir em mais tempo qualificado para o processo de ensino-

aprendizagem – com o devido cuidado para não sobrecarregar os alunos e afastá-los da 

escola. É um cenário complexo e desafiador que requer energia e foco, esse é o 

compromisso desafiador do CESAS, no ano de 2022. 

 

  

10.6 Instituições Parceiras 

Na perspectiva de uma Unidade Escolar múltipla que oferece Educação de Jovens 

e Adultos e Educação Profissional, consoante o Currículo em Movimento e a realização de 

https://novaescola.org.br/conteudo/20540/especial-foco-na-aprendizagem-avaliacao-diagnostica
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projetos e oficinas elaborados e oferecidos pelos profissionais da Unidade Escolar, o 

CESAS realiza em estado ativo, as seguintes estruturas e instituições:  

● FACULDADE DULCINA DE MORAES - Nesta parceria a Faculdade Dulcina nos fez 

a cessão de uso do espaço físico da instituição no período vespertino, com alguns 

espaços em tempo integral, o que possibilitou o início do Curso Técnico em 

Enfermagem (Mulheres Mil), atendendo a 80 mulheres, em um projeto piloto que 

integra o CESAS em parceria com a Faculdade Dulcina, a Unidade Escolar Técnica 

de Saúde de Planaltina, o PRONATEC e a FUNAB - Fundação Universidade Aberta 

do DF.  

● TV UNB - Esta parceria garante aos estudantes das turmas de Áudio e Vídeo a 

construção do aprendizado associado diretamente a prática em estúdio e na 

produção profissional de conteúdo.  

● FÁBRICA SOCIAL- Com a Fábrica Social o CESAS integra seu atendimento a um 

público externo, gerando um produto interessante que é o curso de Marcenaria 

Criativa nas parcerias entre CESAS, Marcenaria da SEDF e Fábrica Social, onde 

esta última entrará com gestão, professor e material de consumo.  

● UDF - A parceria com o curso de Odontologia da Instituição garantiu a nossos 

estudantes educação em saúde bucal e atendimento na clínica laboratório da 

instituição. 

● FACULDADE ESTÁCIO - A Estácio entrou de parceria focada nos estudantes que 

têm como perspectiva uma formação profissional de nível superior, o que permitiu 

ao CESAS instituir no semestre passado o ENEM Comunitário - aulões preparatórios 

para o ENEM aos sábados. Este projeto foi pausado e está sendo reformulado para 

um conceito de Unidade Escolar Aberta de Reforço e Avanço Unidade Escolar que 

ocorrerá em horários alternativas em todos os dias da semana.  

● CANAL E - O Canal E da Secretaria de Educação é um parceiro estratégico na 

organização e realização do Curso de Áudio e Vídeo, sendo um centro disponível 

para prática de conhecimentos técnicos.  

● MARCENARIA DA SEDF A parceria com a Marcenaria de SEDF, situada na sede 

do SIA garantiu laboratório de práticas para o Curso QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL de Marcenaria Criativa junto com a Fábrica Social.  
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● UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB, que atua diretamente no Projeto 

Musicalidade do CESAS, levando a música para o currículo das disciplinas e aulas 

em horários alternativos, visando atender o estudante que está na Escola em vários 

momentos do dia. 

 

10.7 Coordenação de Projetos Escolares 

  A criação de uma coordenação específica para trabalhar com os Projetos 

Escolares tem relação com a necessidade de vincular as diversas atividades e áreas da 

Escola, mantendo o planejamento, a organização, a execução e a avaliação das ações 

previstas no plano de ação do trabalho pedagógico. Atualmente, o CESAS conta com 

profissionais que atuam na área de Apoio Pedagógico, no Laboratório de Informática, Sala 

de Leitura. Todas essas ações impactam diretamente no desenvolvimento dos planos de 

aulas dos professores e das professoras no seu dia a dia com os estudantes. E nessa 

perspectiva que se objetiva coordenar essas áreas, de forma a aprimorar a elaboração de 

projetos, planos de ação e permitir que seus os resultados perpassem pelo currículo da 

escola. 

10.8 Comissão Organizadora do Projeto Político Pedagógico do 
CESAS 

 Consoante as recomendações apresentadas na Orientações Pedagógicas (2014), a 

Equipe Gestora do CESAS define anualmente a equipe de trabalho que comporá a 

Comissão Organizadora do PPP relativo ao período letivo correspondente, que elabora e 

apresenta o plano de ação com o cronograma e a proposta metodológica de construção 

coletiva do documento.  

Essa Comissão atuará diretamente com a Coordenação de Projetos, levando em 

consideração sua constituição fixa, tendo profissional destacado para viabilizar o acesso a 

todas as áreas da Escola. 

É imperioso que haja na Comissão a representatividade de todos os Setores da 

Escola, e que estejam presentes em suas ações, a participação efetiva nas Coordenações 

Pedagógicas, por se tratar de espaço fundamental no debate do trabalho pedagógico da 

UE. 

10.9 Equipe de Projetos 

   A Equipe de Projetos está vinculada diretamente à Supervisão Pedagógica 

da Escola e deve ser constituída por profissionais que estejam fora de sala de aula, por 



144 

motivos específicos e amparados legalmente, de maneira a formatar estrategicamente a 

modulação dessa área. 

  A missão da Equipe de Projetos é oferecer apoio a todos os profissionais da 

Escola na elaboração de documentos que formalizem as ações do currículo escolar, além 

de conduzir os trabalhos do CESAS, de forma a envolver toda a Comunidade na elaboração 

do Projeto Político Pedagógico, e na elaboração, revisão e adequações de planos de ação 

e de cursos da UE. 

 

10.10 Laboratórios de Informática 

  Por se tratar de um setor da Escola que articula com todas as demais áreas 

e especialmente atende os estudantes em suas demandas da tecnologia da informação, a 

ideia de incluir o Laboratório de Informática na Coordenação de Projetos Escolares, tem 

como justificativa a criação de mecanismos dentro da organização do trabalho pedagógico 

da UE que estabeleça ações cotidianas de atendimento à Comunidade do CESAS, a partir 

de plano de ação com cronograma fixo e possibilidades efetivas de contribuir no plano de 

aulas da EJA-AEPT. 

  Com a reestruturação do CESAS na implementação da EJA-AEPT, a 

utilização dos tempos e espaços do Laboratório de Informática exigirá um papel muito 

importante na condução do processo inclusão digital de todos os estudantes da Escola. 

  Importante destacar a contribuição importante do Laboratório de Informática 

no processo das aulas remotas, presenciais e híbridas, que permite o avanço dos trabalhos 

nas plataformas utilizadas para o perfeito funcionamento das ações pedagógicas do 

CESAS. 

10.11 Sala de Leitura Paulo Freire - CESAS 

 

Por se tratar de um setor da Escola que articula com todas as demais áreas e 

especialmente atende os estudantes em suas demandas com um todo, a ideia de incluir a 

Sala de Leitura do CESAS na Coordenação de Projetos Escolares, tem como justificativa a 

criação de mecanismos dentro da organização do trabalho pedagógico da UE que 

estabeleça ações cotidianas de atendimento à Comunidade do CESAS, a partir de plano 

de ação com cronograma fixo e possibilidades efetivas de contribuir no plano de aulas da 

EJA-AEPT. 
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Na organização do seu trabalho pedagógico, sobretudo neste período de 

dificuldades impostas pela Covid 19, a tecnologia nos proporcionou criar a Sala de Leitura 

Virtual na Plataforma do Google Sala de Leitura, que leva a todos um acervo de livros e um 

diferenciado material de informações, dando suporte aos professores, mediante a 

possibilidade de ser um vínculo a mais para contribuir com o pedagógico da escola, 

atingindo seu objetivo e público-alvo, os alunos. 

 Mediante a necessidade de se adequar aos cuidados necessários, a Escola 

construiu novas regras para a utilização da Sala de Leitura presencial, isso porque o espaço 

físico da Sala de Leitura do CESAS, a princípio, não comporta receber alunos presenciais, 

devido a não ter uma estrutura adequada com ventilação necessária e espaço livre para 

obedecer aos critérios exigidos de distância. 

Em face disso, o trabalho desta área acontecerá no segundo semestre de 2021, da 

seguinte forma:  

● Sala de Leitura Virtual, postando diversificados livros e informações; 

● Sala de Leitura Virtual para a comunicação com alunos e professores, 

agendando a entrega dos materiais solicitados; 

● Atendimento, por parte dos profissionais da Sala de Leitura, aos professores, 

estudantes e demais profissionais, por meio das plataformas digitais e comunicação via 

WhatsApp, de forma ao agendamento e entrega de livros solicitados. 

 

10.12 O Atendimento aos Estudantes - ANEE´s 

 

Nos últimos anos, o Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul – 

CESAS tem recebido uma grande quantidade de estudantes com necessidades 

educacionais especiais, sob o enfoque da inclusão. À medida que esse número foi 

se ampliando, percebeu-se um aumento da complexidade do atendimento, em 

virtude da diversidade de deficiências e/ou necessidades educacionais 

evidenciadas. A partir daí, notou-se a necessidade de sistematizar e profissionalizar 

ainda mais esse atendimento. Nesse sentido, foram criadas quatro Salas de 

Recursos, uma para atender os estudantes com deficiência visual, outra para 

atender estudantes com deficiência auditiva; e duas para atender estudantes   com   

deficiência   mental, sendo uma para estudantes do 1º segmento e outra para 

estudantes do 2º e 3º segmentos. 
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Passaram a ser encaminhados para as Salas de Recursos os estudantes com 

necessidades educacionais especiais com diagnósticos e aqueles que, no convívio 

escolar, apresentavam comportamentos e/ou características diferenciadas. A 

detecção desses estudantes sem diagnósticos vem sendo feita, notadamente, por 

professores ou Orientadores e Orientadoras Educacionais, os quais adotaram uma 

dinâmica de encaminhamento para as Salas de Recursos. No processo de 

sistematização do atendimento dessas salas, percebeu-se que, além dos estudantes 

sem diagnóstico, vários estudantes apresentavam relatórios muito antigos ou não 

condizentes com a realidade atual do estudante. Com base nessa demanda, foram 

atualizados os relatórios dos estudantes e aprofundados os atendimentos 

necessários, os quais requerem a atuação efetiva de uma equipe especializada. 

●  

10.13 Classe Bilíngue – Surdos 

 

A escolarização de jovens e adultos regulamentada pelo artigo 37, da Lei nº9.394 de 

20 de dezembro de 1996 de Lei de Diretrizes e Bases -LDB objetiva, entre outros 

aspectos, o acesso e a permanência do trabalhador na Unidade Escolar, promovendo 

a aceleração de estudos em níveis fundamental e médio, para todos aqueles que não 

tiveram a oportunidade de iniciar, continuar ou finalizar seus estudos em idade própria. 

Neste sentido, o sistema público brasileiro de educação, por meio de ações 

integradas e complementares entre si, assegura gratuitamente a esta parcela da 

população oportunidades educacionais apropriadas que considerem     suas 

necessidades, interesses, condições de vida e de trabalho. 

Considerando tais aspectos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o ensino deve 

ter estrutura própria e metodologia diferenciada, incentivando a participação crítica e 

consciente do estudante quanto aos processos socioeconômico, político e cultural, e, 

portanto, garantindo a este o direito ao exercício responsável da sua cidadania. 

ausência de intérpretes de Libras nesta unidade de ensino exigiu a implementação da 

Unidade Especial para que fosse possível o atendimento adequado ao estudante 

surdo.   Levando   em   consideração   a   singularidade desta Unidade Escolares, 

estruturamos os processos de ensino-aprendizagem ao estudante surdo de maneira 

a respeitar suas peculiaridades linguísticas e seu direito ao acesso aos conteúdos, 

como já descrito nos documentos anteriores encaminhados a esta Secretaria. 

 É importante destacar que seria preciso um número elevado de intérpretes para 

atender a necessidade de cada um dos estudantes surdos, visto que são matriculados 
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em diferentes segmentos, semestres e disciplinas. Por esse motivo, os surdos eram 

atendidos unicamente na Unidade Especial, caracterizando assim, um atendimento 

de Classe Bilíngue, do 1º ao 3º segmento, onde são ministrados em Libras todos os 

conteúdos de todas as disciplinas. 

O estudante surdo matriculado nesta Unidade Escolar não tem a mediação de 

intérpretes, sendo os conteúdos ministrados pelos professores da Classe Bilíngue 

(DA) dos turnos matutino, vespertino e noturno. No que se refere aos estudantes de 

2º e 3º segmentos as aulas são ministradas pelos mesmos professores dentro de cada 

turno. 

Atualmente os responsáveis por esse trabalho é a Equipe de professores da Classe 

Bilíngue do CESAS 

 

10.14 Sala de Recursos - Necessidade Visual 
 

O CESAS dispõe de uma sala de recursos que atende estudantes com deficiência 

visual e que realiza serviços de suporte pedagógico e complementação específica 

das disciplinas. Nesta sala, o material didático utilizado pelo estudante cego e de 

baixa visão é adaptado, bem como, as suas dificuldades de aprendizagem são 

trabalhadas. 

O grande avanço tecnológico verificado nos últimos anos vem proporcionando 

também à educação especial recursos valiosos para os processos de ensino e de 

aprendizagem. A utilização da tecnologia torna mais eficiente a produção de material 

didático adaptado, diminuindo o tempo gasto na sua preparação. Isso permite uma 

redução das dificuldades encontradas pelo estudante deficiente que anseia pelos 

mesmos recursos didáticos que os demais estudantes recebem, quanto pelo 

professor especialista que produz tal material. 

Conforme a modulação, o atendimento na Sala de Recursos de Deficientes Visuais 

é feito por especialistas formados nas áreas de humanas e exatas e especialista sem 

AEE (Atendimento Educacional Especializado) bem como em Sistema Braille 

(simbologias humanas e exatas do Braille e programa Braille fácil), Sorobã e 

Orientação e Mobilidade. 

 

10.15 Sala de Recursos – Generalista Multifuncional 
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O atendimento educacional especializado (AEE) realizado nas Salas de Recursos 

é definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (CNE/CEB, 2001), como um serviço de natureza pedagógica, 

conduzido por professor   especializado que suplementa (no caso de estudantes com  

altas habilidades/superdotação) e complementa (para os estudantes com deficiência 

e Transtornos Globais de Desenvolvimento) as orientações curriculares 

desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica. 

Segundo a Secretaria de Educação Especial (2008), o Atendimento Educacional 

Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 

dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado devem ser diferentes 

daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, 

porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades, apenas 

complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes, buscando que eles 

possam se desenvolver como pessoas atuantes e participativas no mundo que 

vivemos. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008), afirma que a Educação Especial deve oferecer o Atendimento Educacional 

Especializado às necessidades educacionais especiais dos estudantes   com: 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

Estudantes com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com deficiência mental, deficiência física, auditiva, 

deficiência auditiva, visuais, baixa visão, surdo cegueira ou deficiência múltipla. 

Estudantes com TGD (Transtornos Globais do Desenvolvimento) são aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. 

Incluem-se nessa definição estudantes com autismo clássico, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e 

transtornos invasivos em outra especificação. 
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Estudantes com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, 

isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade. 

O esforço conjunto da Equipe da Escola não fragilizou o trabalho pedagógico no 

atendimento as pessoas ANEE´s. Isso porque foram implementadas ações, 

sobretudo com a participação direta das famílias, que viabilizaram a implementação 

do currículo escolar e atender todos os estudantes que resistiram às dificuldades 

impostas pela Pandemia da Covid 19. 

O retorno às atividades presenciais com os estudantes ANEE´s ocorrerá de forma 

escalonada. O documento orientador que ampara esse trabalho pedagógico, 

recomenda que as turmas sejam divididas em dois grupos, e que esses grupos 

sejam atendidos em semanas alternadas, ou seja: na primeira semana, o grupo 1 

estará com atividades presenciais e o grupo 2 com atividades não presenciais; 

enquanto, na semana seguinte, os grupos devem ser invertidos. 

Em razão da sala de aula ser pequena, os grupos serão formados de forma que se 

garanta no máximo 4 pessoas a cada dia. No matutino em função do estudante 

surdocego a aula acontecerá em uma semana com uma professora, uma guia-

intérprete e até dois estudantes e, na semana seguinte, outro grupo formado por: 

uma professora e até três estudantes por dia letivo. Esse último formato é o que será 

utilizado no turno vespertino diariamente. 

Os profissionais da educação (incluídos os com comorbidades) e que não tenham 

recebido a 2ª dose da vacina (D2) contra a covid-19 poderão permanecer no 

atendimento remoto até completar 15 dias da aplicação da vacina 

Os dias de coordenação serão desenvolvidos da seguinte forma: um dia de 

coordenação para o professor elaborar o material didático, corrigir atividades, fazer 

postagens na plataforma (quando necessário), realizar o planejamento semanal, 

entre outras ações. O outro dia de coordenação será utilizado para coordenação com 

o grupo completo de professores. Ambas ocorrerão de forma on-line, sendo que essa 

última acontecerá às segundas-feiras às 09h00. 

O aluno que optar pelo não retorno às atividades presenciais, deverá assinar um 

Termo de Responsabilidade/Opção. O ensino oferecido a esses estudantes será via 

plataforma online, através de vídeos e/ou atividades postadas diariamente. 
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Até o retorno presencial dos profissionais que ainda não tomaram a 2ª dose da 

vacina contra COVID19, suas atividades continuarão de maneira semelhante à 

desenvolvida no ensino remoto dos semestres anteriores. 

A professora na função de guia intérprete acompanhará o estudante surdocego na 

turma que está matriculado (4 MBI) tanto no momento presencial quanto no remoto. 

As turmas do primeiro segmento da Classe Bilíngue são multisseriadas. No 

matutino são atendidas conjuntamente as turmas 2 MBI e 4 MBI e no vespertino as 

turmas 2 VBI e 4 VBI. 

Importante destacar que se pode aproveitar o material utilizado em sala para 

postagem na plataforma, uma vez que com tantas frentes a gestão do tempo será 

fundamental para conservarmos nossa saúde mental.  

 

11. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE 
APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

 
11.1) Práticas e estratégias de Avaliação da Educação de 

Jovens e Adultos dentro do seu Currículo Básico 

 

O CESAS entende que a avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem 

deve ser realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática na Unidade Escolar, com o 

objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada estudante, em relação à 

programação curricular. É dado ênfase significativa na história de vida dos estudantes, 

considerando a bagagem que cada um carrega ao ingressar na Unidade Escolar. A 

avaliação não   é   priorizada   apenas   o   resultado ou o   processo, mas como prática de 

investigação, e a relação ensino e aprendizagem na busca de identificação os 

conhecimentos construídos e as dificuldades de uma forma dialógica. Toda resposta aos 

processos de aprendizagem, seja certa ou errada, é um ponto de chegada, por mostrar os 

conhecimentos que já foram construídos e absorvidos, e um novo ponto de partida, para 

um recomeço possibilitando novas tomadas de decisões. 

Consoante o entendimento   da matéria, a avaliação formativa tem sido prática no 

CESAS, considerando como as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que 

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

desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada.” (DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL, pág. 12). 
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A avaliação, dessa forma, tem uma função diagnóstica, que avalia os conhecimentos 

prévios dos estudantes, considerada a avaliação de entrada e a autoavaliação, essas como 

potencializadoras da avaliação formativa, a fim de verificar quem absorveu todos os 

conhecimentos e adquiriu as habilidades previstas nos objetivos estabelecidos. 

Tendo em vista que o estudante tem a oportunidade de ser promovido em 100 dias 

letivos – duração prevista para cada momento de EJA – o professor, ao longo do período, 

realiza a avaliação levando em consideração os progressos do estudante e todas as 

atividades pedagógicas que ele realizou em sala de aula ou fora dela. 

 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Estado de Educação do 

DF, a metodologia de avaliação adotada na EJA foge à tradição de notas e conceitos 

utilizados no ensino regular. Na EJA, são utilizados os conceitos (APTO, NÃO-APTO e ABA 

- abandono) que permitem ao professor maior flexibilidade na avaliação e são mais 

adequados ao próprio processo pedagógico, além de ser mais conveniente para o 

estudante no momento de comprovar a aquisição das habilidades e competências. 

Deve ser destacado que o objetivo de avaliar é sempre o de aperfeiçoar o que está 

sendo proposto, e que essa avaliação será mais eficiente na medida em que todos os 

agentes do processo educativo estiverem participando, não só na fiscalização, mas na 

implementação do que está proposto para a comunidade escolar. 

Em nossa instituição adotamos os seguintes critérios na avaliação de nossos 

estudantes: as provas não têm valor superior a 50% do total final, a Semana de EJA ou 

Semana de Educação para a Vida corresponde de 10% a 20% da avaliação final. Temos, 

também, as provas finais, que não podem exceder a 20% da nota final, que visa preparar 

nossos estudantes para as avaliações que fazem parte da vida de todo estudante. Os 

processos de avaliação são constantemente reavaliados ao longo do ano nas 

coordenações e nas reuniões gerais. 

“Na Educação Especial, a avaliação para as aprendizagens deve ser considerada, 

observando as especificidades de cada estudante (público-alvo) dessa modalidade de 

atendimento, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/1996, no artigo 58, a saber: estudantes com deficiência, transtornos   globais   do   

desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação (AH/SD). (DIRETRIZES 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, pág. 19).” 

O CESAS é uma Unidade Escolar inclusiva, onde mais de 15 por cento do grupo 

discente é composto por estudantes com necessidades, não só os estudantes do ensino 
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especial, mas a maior parte de nossa clientela tem necessidade de avaliações adaptadas, 

são senhoras e senhores na terceira idade, estudantes com os mais variados tipos de 

déficits (sem laudo), estudantes de liberdade assistida, adictos. Somos uma comunidade 

plural, com diferentes orientações sexuais, políticas e culturais. Toda essa diversidade gera 

uma demanda diferenciada dos educadores e uma imensa riqueza cultural e educacional. 

Para isso, "A avaliação formativa apresenta-se como uma possibilidade real para o 

direcionamento do processo de inclusão de estudantes com necessidades educacionais 

especiais, por ser mecanismo promotor de ações inclusivas que devem estar presentes em 

todos os espaços da instituição educacional, desde o primeiro acesso do   estudante   a 

esse   contexto. (DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, pág. 20). 

 

11.2) Práticas e estratégias de Avaliação da Educação 

Profissional 

 

O CESAS terá como valores básicos para avaliação e validação da aprendizagem do 

estudante, além dos estabelecidos nas normativas da Secretaria de Estado de Educação, 

os seguintes: 

● A avaliação terá sempre como parâmetro as competências que o profissional tem 

que ter para o bom exercício profissional a qual estará sendo certificado; 

● as competências fundamentais para o exercício da profissão terão peso 03, as 

competências complementares peso 02 e as informações periféricas peso 01 

devendo estar estabelecidas no projeto de turma/curso, sempre 

em consonância com o plano de curso; 

● A recuperação deve estar diretamente associada à aquisição e validação de 

competências estabelecidas para o exercício profissional, com base no plano de 

curso; 

O processo de aprendizagem e avaliação levará em consideração os níveis de 

Informação (ter, reconhecer e interpretar informações sobre o conteúdo apresentado), 

conhecimento (interpretar, compreender, analisar, associar e dominar informações 

referentes ao conhecimento profissional), Habilidade (aptidão para cumprir as tarefas com 

determinado nível de destreza e agilidade), Inteligência (faculdade de

 conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar a realidade e agir de forma 

eficaz e eficiente. 
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Além da escrituração básica estabelecida pela Secretaria de Estado de Educação, nos 

cursos ofertados pelo CESAS os professores, acompanhados pelos Coordenadores 

Pedagógicos, formularão relatório descritivo de aprendizagem por estudante, constando: 

● Nível de aprendizagem (0 a 10) de cada competência estabelecida no Plano de 

Curso, com observação; 

● Competências de âmbito profissional em que o estudante é destaque; 

● Competências de âmbito profissional em que o estudante precisa melhorar; 

● Competências transversais recomendadas como formação complementar ao 

estudante; 

● Conteúdo da grade comum curricular que o estudante precisa de formação 

complementar; 

● Recomendação de itinerário formativo para o estudante. 

 

O Conselho de Avaliação Final e Validação da turma/curso (Conselho de Classe) é a 

instância máxima do curso/turma, sendo responsável pela avaliação de possíveis 

divergências em relação a aprendizagem dos estudantes, apresentação de alternativas 

para aproveitamento pedagógico de estudantes com problemas de aprendizagem e 

avaliação e validação da turma/curso, inclusive com apresentação de propostas de 

inovação no Plano de Curso e nos próximos Projetos de Turma/curso. 

 

11.3) Práticas e estratégias de Avaliação da Educação de 

Jovens e Adultos – Educação Especial 

 

Na Educação Especial, a avaliação para as aprendizagens deve ser considerada, 

observando as especificidades de cada estudante (público-alvo) dessa modalidade de 

atendimento, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/1996, no artigo 58, a saber: estudantes com deficiência, transtornos   globais   do   

desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação (AH/SD). (DIRETRIZES DE 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, pág. 19).” 

O CESAS é uma Unidade Escolar inclusiva, onde mais de 15 por cento do grupo   

discente   é   composto   por   estudantes   portadores    de necessidades especiais, não só 

os estudantes do ensino especial, mas a maior parte de nossa clientela tem necessidade 

de avaliações adaptadas, são senhoras e senhores na terceira idade, estudantes com os 

mais variados tipos de déficits (sem laudo), estudantes de liberdade assistida, adictos. 
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Somos uma comunidade plural, com diferentes orientações sexuais, políticas e culturais. 

Toda essa diversidade gera uma demanda diferenciada dos educadores e uma imensa 

riqueza cultural e educacional. Para isso, a avaliação formativa apresenta-se como uma 

possibilidade real para o direcionamento do processo de inclusão de estudantes com 

necessidades educacionais especiais, por ser mecanismo promotor de ações inclusivas 

que devem estar presentes em todos os espaços da instituição educacional, desde o 

primeiro acesso do estudante a esse contexto. “(DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL, pág. 20). 

 

 

 

11.4 Classificação Curricular 

 

Para permitir o acesso ao ensino de EJA por parte de estudantes que, por qualquer 

motivo, não possam comprovar escolaridade anterior, são realizados exames de 

classificação curricular, com a aplicação de avaliações diagnósticas de Língua Portuguesa 

e Matemática, nas quais são avaliados os conhecimentos das competências e habilidades 

referentes ao segmento anterior. Assim, o estudante que não possui documento 

comprobatório de escolaridade faz sua inscrição para o exame de classificação e, se for 

considerado apto nas provas classificatórias desse segmento, dará início aos estudos no 

segmento seguinte. 

 

11.5 Reclassificação Curricular 

 

O estudante que, comprovadamente, já tiver alcançado os conhecimentos inerentes 

ao componente curricular em que estiver matriculado e alcançado as habilidades e 

competências   exigidas, poderá, a   critério   do   professor, ser promovido a qualquer 

momento para o semestre seguinte. Para isso, o professor deverá preencher a Ata de 

Reclassificação do estudante e, com a homologação da Direção, encaminhá-la à Secretaria 

da Unidade Escolar. Esse procedimento oferece mais agilidade no desempenho acadêmico 

do estudante que apresenta   as   habilidades   e   competências   exigidas   pelo componente 

curricular, favorecendo a conclusão mais rápida do segmento em que está matriculado e o 

avanço nos estudos – para recuperar o chamado “tempo perdido” – assim como a 

realização de seus projetos de vida. 
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11.6  Avaliação Institucional 

 

Quanto à Avaliação Institucional, temos em vista os seus três momentos distintos e 

importantes: avaliação diagnóstica inicial – feita para elaboração desse plano de trabalho, 

a avaliação de processo e a avaliação de resultados. Todos eles com o acompanhamento 

e aval do Conselho Escolar. Com isso, queremos contar com a comunidade escolar nos 

dois últimos momentos e, para isso, utilizamos diversos instrumentos de participação, como 

reuniões, consultas, formulários e debates com as instâncias representativas dentro da 

Unidade Escolar, como o Conselho Escolar, a Associação de Estudantes e Servidores do 

CESAS (AASC). 

Pretendemos, a partir da avaliação, identificar os pontos que impedem o avanço da 

Gestão Compartilhada e traçar estratégias de superação. Identificados os pontos que foram 

de consolidação da proposta, divulgaremos junto à comunidade escolar para estimular as 

conquistas e estabelecer novas metas e objetivos, provocando em todos a participação da 

comunidade dentro da proposta de construção da realidade possível e desejável. 

 

11.7 Conselho de Classe 

 

“O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação formativa 

é — ao mesmo tempo — espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada do 

Projeto Político-Pedagógico da Unidade Escolar. É a instância em que se encontram e 

podem entrelaçar- se os três níveis da avaliação: aprendizagens, institucional e redes ou 

em larga escala, sendo um momento privilegiado para autoavaliação da Unidade Escolar 

(LIMA, 2012)”. 

 

O CESAS realiza o Conselho de Classe, consoante Regimento Interno da SEDF, e   

prima    por    envolver    a    comunidade    escolar    nas discussões deliberativas, incluindo 

a eleição de representante de turma, que é o elo da turma e o Conselheiro de Classe. 

 

11.8 Conselho Escolar 

O conselho escolar se configura, portanto, como órgão de representação da 

comunidade escolar e, desse modo, visa à construção de uma cultura de 
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participação, constituindo-se em espaço de aprendizado do jogo político democrático 

e de formação político-pedagógica. Por essa razão, a consolidação dos conselhos 

escolares implica buscar a articulação efetiva entre os processos pedagógicos, a 

organização da escola e o financiamento da educação e da escola propriamente dito.  

A defesa da criação dos conselhos escolares vincula-se ainda à crença dos 

educadores de que a constituição de órgãos de participação da comunidade traz a 

possibilidade de os sujeitos envolvidos direta e indiretamente com a educação 

escolarizada participarem de forma efetiva das discussões sobre a concepção de 

educação e do planejamento da educação que temos e da construção da educação 

que queremos. Isso significa não só dizer que a escola que se tem não está de 

acordo com os anseios dos seus usuários, mas também definir qual é a escola que 

se quer e como se pode fazer para que ela se torne a instituição educacional que se 

deseja e, ainda, como efetivar ações voltadas à garantia do financiamento público 

da educação básica.  

Nessa perspectiva, as últimas décadas foram demarcadas por debates e 

embates intensos a respeito dessa questão. Entende-se que, para que os conselhos 

sejam realmente espaços de decisão da comunidade local e escolar, eles precisam 

ser órgãos não simplesmente consultivos ou representativos, mas que tenham um 

caráter deliberativo, ou seja, que discutam, definam e deliberem sobre as questões 

referentes à instituição escolar e implementem o que foi definido democraticamente.  

Os conselhos escolares adquirem também a função de planejamento, 

acompanhamento e fiscalização da execução dos projetos da escola e de onde e 

como se gastam as verbas que ela recebe, ou seja, torna-se um órgão fundamental 

de controle social das verbas públicas destinadas à educação. Nesse sentido, 

depreende-se que “os conselhos de educação inserem-se na estrutura dos sistemas 

de ensino como mecanismos de gestão colegiada, para tornar presente a expressão 

da vontade da sociedade na formulação das políticas e das normas educacionais e 

nas decisões dos dirigentes” (BORDIGNON, 2004, p 22).  

 

(BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Programa Nacional 

de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. DOURADO, L. F. Conselho escolar e o 

financiamento da educação no Brasil. Brasília, 2006) 
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12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 
 O CESAS vem discutindo nos últimos anos a sua reestruturação, no sentido de 

atender seu público com planejamento e organização que permitam desenvolver sua 

missão institucional.  

 Em conformidade com as informações prestadas até aqui, o processo de 

reestruturação da Escola passa essencialmente pela adesão à modalidade combinada, de 

forma a melhor utilizar os tempos e o espaço para implementar o projeto pedagógico e 

atender ao perfil do aluno trabalhador e as pessoas que encontram no CESAS a 

oportunidade de concluir seu ciclo educacional.  

 Nessa perspectiva, a Escola, junto com sua Comunidade, idealizou para seu Projeto 

garantir a continuidade da oferta da EJA nos 3 turnos e segmentos, e articulando a 

Educação Profissional na organização pedagógica, utilizando-se, para tanto, os espaços e 

tempos já disponíveis. Daí porque optou-se pela adesão à educação profissional 

concomitante e subsequente. 

 No bojo dessas discussões e na necessidade de o CESAS se reafirmar no contexto 

da gestão democrática e no aproveitamento dos recursos humanos, resolveu-se estudar 

todas as áreas, realinhar as linhas de ação pedagógica e elaborar o seu plano de ação para 

implantação do PPP, na perspectiva das dimensões estabelecidas pelas orientações 

pedagógicas e que permeiam o universo escolar, assim descrito. 

 

12.1 Gestão Pedagógica 

 

O CESAS prioriza suas ações pedagógicas, a partir do planejamento conjunto – 

supervisores, coordenadores e professores, envolvendo todos no diálogo que contemplam 

as pautas de trabalho e a elaboração do plano de ação do projeto da Escola. Nesse viés, 

são os professores que mais se aproximam no dia a dia com os estudantes, de forma a 

receber sua avaliação, discutir assuntos específicos, e levando para as diversas áreas da 

Escola temas relevantes a serem tratados e conduzidos dentro do contexto escolar.  

12.2 Gestão dos resultados educacionais 

O desenvolvimento do trabalho da UE passa sobretudo pela avaliação diagnóstica 

da sua comunidade de estudantes, que visa desenvolver ações específicos que sejam 

efetivas no processo de ensino e de aprendizagem. Ademais, há uma contribuição 
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importante dos resultados obtidos, atuando na avaliação formativa, no aproveitamento de 

estudos, nos diálogos com a equipe de profissionais da área pedagógica, de forma a 

produzir o plano de ação nesta dimensão, que venha promover avanços nas aulas, na 

interdisciplinaridade, no trabalho de eixos temáticos, que produzam efeitos desejados nos 

objetivos propostos no Projeto da Escola. 

12.3 Gestão Participativa 

A Escola necessita ser espaço de escuta e proatividade. As ações da Escola 

necessariamente precisam ser discutidas com a Comunidade, levadas para o Conselho, de 

forma ao ajuste do planejamento do trabalho Escolar. Um local que alcança o maior grau 

de diversidade existente, a partir de cada pessoa e suas histórias, necessita que seu plano 

seja processual e passe por avaliação contínua. É nesta perspectiva que o CESAS busca 

envolver sua Comunidade e motivar constantemente o envolvimento de todos, na 

construção de uma identidade própria. 

12.4 Gestão de Pessoas 

O recurso mais importante na educação são as pessoas, o estudante e seus pares, 

o profissional que recebe as pessoas já desde o portão da Escola, os professores. Planejar 

e laborar o Plano na perspectiva da Gestão de Pessoas é garantir o sucesso do todo no 

processo de ensino e de aprendizagem. Gerir para que há boa comunicação entre todos, 

permitir-se escutar os pontos de vista e promover mudanças, estas são questões relevantes 

que o CESAS vem trabalhando ao longo dos anos. Qualquer resultado no trabalho da 

Escola passa pela dedicação e competência de cada um que atua diariamente, é neste 

sentido, elaborar um Plano pensando em melhor condições de trabalho e da formação dos 

profissionais da Escola é questão fundamental e importante dentro deste Projeto. 

 

12.5 Gestão Financeira 

O CESAS, como todas as Escolas da Rede Pública de Ensino do DF, trabalha com 

recursos financeiros provenientes do PDAF e PDDE, cujos valores são definidos, 

proporcionalmente, conforme o número de estudantes. Sua aplicação é deliberada de forma 

participativa e segundo ata de prioridades da escola. 

Diante das dificuldades que as Escolas atravessam de norte ao sul deste País, mister 

se faz necessária a discussão e o planejamento para uso e prestação de contas destes 

recursos, sobretudo priorizando ações que venham atender ao Projeto da Escola, e assim, 
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produzir seu Plano, garantindo o meu custo x benefício para o cumprimento da missão do 

CESAS. 

12.6 Gestão Administrativa 

Tão importante como as demais áreas da Escola, o papel desempenhado pelo 

suporte educacional na UE por parte da gestão administrativa impõe o ritmo de todo o 

trabalho escolar e assegura o funcionamento perfeito da engrenagem. Investir nessas 

áreas, nas pessoas que atuam em cada uma delas, avaliar periodicamente os processos é 

bastante valioso para que a atividade fim do CESAS aconteça com tranquilidade e a 

qualidade que todos desejam. 

E assim, partindo dessas significativas dimensões para gerir o trabalho do CESAS, 

a partir do que está previsto no seu Projeto Político Pedagógico, apresenta-se a seguir o 

resumo das atividades e seus respectivos processos no Plano de Ação a seguir.  
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GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

Objetivos Específicos Ações Metas Responsáveis Prazos Recursos Necessários 

Garantir o processo de 
reabertura da Escola para as 
aulas presenciais 

Elaborar o plano de retorno das 
aulas 

Atender a toda comunidade 
em condições de participar 
das aulas presenciais a partir 
de agosto de 2021 

Equipe Gestora, Coordenação 
Pedagógica das diversas áreas 
da Escola, Secretaria Escolar, 
SEDF 

1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola e Recursos 
financeiros 

Criar e garantir o acesso, a 
permanência e a conclusão de 
estudos em nível médio de 
estudantes atendidos pela 
Educação de Jovens e Adultos na 
rede pública de ensino do 
Distrito Federal. 

Implementar a Educação de 
Jovens e Adultos na Modalidade 
Combinada e Articulada à 
Educação Profissional e 
Tecnológica 

Garantir o máximo de 
aprovação dos estudantes 
em cada etapa dos 
seguimentos 

Equipe Gestora, Coordenação 
Pedagógica das diversas áreas 
da Escola, Secretaria Escolar, 
SEDF 

A partir de 2023  
 
Ou assim que a 
proposta for 
aprovada. 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola e Recursos 
Financeiros 

Implementar currículo e grade 
curricular com vistas a 
implementação da EJA articulada 
à Educação Profissional e 
Tecnológica; 

Incluir em 100% do trabalho 
pedagógico os eixos 
integradores das diretrizes 
educacionais, os temas 
transversais relacionados ao 
itinerário formativo da 
Escola e garantir a educação 
interdisciplinaridade no 
processo de ensino e de 
aprendizagem. 

Supervisão Pedagógica, 
Coordenação e professores da 
EU 

A partir de 2023  
 
Ou assim que a 
proposta for 
aprovada. 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola. 

Certificação dos estudantes no 
nível médio da educação básica e 
no Curso Técnico em Gastronomia 

Receber aprovação das 
instâncias competentes para 
a Escolar oferecer a 
certificação aos seus 
estudantes em nível EJA-
Técnico em Gastronomia 

Equipe Gestora, Coordenação 
Pedagógicas, Secretaria 
Escolar, CRE-P. Piloto, SEDF. 

A partir de 2023  
 Ou assim 
que a proposta for 
aprovada. 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola. 

Articular a Educação de Jovens e 
Adultos à Educação Profissional 
e Tecnológica como forma de 
alçar o trabalhador-estudante à 

Elaborar e implementar cursos 
modulares e ações pedagógicas 
com base no itinerário formativo 
no âmbito do Eixo Tecnológico 
Turismo, Hospitalidade e Lazer; 

Incluir no currículo da EJA 
temas integradores da 
educação profissional e 
oferecer Cursos 
QUALIQUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONALAÇÃO 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas. 

1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
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condição de pessoa ativa no 
mundo do trabalho. 

 

PROFISSIONAL do Eixo 
Tecnológico Turismo, 
Hospitalidade e Lazer 

escolar, laboratórios 
bem instalados, 
Recursos financeiros e 
Cozinha. 

Viabilizar a capacidade instalada 
da Escola para atender aos Cursos 
a serem oferecidos da Educação 
Profissional da Escola 

Ampliar a Cozinha dos 
Cursos de Qualificação 
Profissional. Investir nos 
espaços e tecnologia que 
visem atender 
integralmente o trabalho 
pedagógico da EJA-AEPT 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas. 

2º semestre de 
2022 
 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios 
bem instalados, 
Recursos financeiros e 
Cozinha. 

Desenvolver o pensamento 
crítico do trabalhador-
estudante quanto aos meios de 
produção e os frutos de seu 
trabalho, reconhecendo-o como 
ser histórico. 

 

Fomentar ações voltadas para a 
capacitação dos profissionais da 
Escola. 

Incluir em pelo menos 1 
pauta das coordenações 
mensais o debate 
pedagógico para aperfeiçoar 
ações em sala de aula. 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas. 

1º semestre de 
2022 
 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola. 

Investir pedagogicamente no 
currículo das disciplinas Projetos e 
Programas em temas voltados 
para a discussão dos meios de 
produção, o trabalho, economia 
criativa 
 

Realizar pelo menos 2 vezes 
a cada semestre seminários 
voltados para a temática da 
educação profissional 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas. 

1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios 
bem instalados. 

Garantir o trabalho pedagógico de 
sucesso, otimizando a ocupação 
de tempos e espaços em horários 
integrais e flexíveis, com aulas 
presenciais e não-presenciais;  
 

Manter os canais de 
comunicação alinhados com 
as aulas não-presenciais 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas. 

1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios 
bem instalados. 

Desenvolver no seu currículo tudo 
que se possa alcançar novas 
fronteiras do conhecimento e 
oferecer oportunidades concretas 

Avaliar a cada final de 
semestre o processo de 
ensino e de aprendizagem 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas. 

2º semestre 2022 Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
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da inserção do cidadão com 
dignidade na sociedade 

com a participação efetiva 
dos estudantes 

Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios 
bem instalados. 

 
GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 

Objetivos Específicos  Ações Metas Responsáveis Prazos Recursos Necessários 

1)Combater a evasão e o 
abandono escolar 

Manter a Unidade Escolar aberta 
em tempo integral, observando os 
protocolos estabelecidos pelos 
Órgãos competentes para os 
problemas relacionados à Covid 
19, utilizando-se de dias e 
horários alternativos, para as 
ações pedagógicas, culturais, 
esporte e lazer. 

Reduzir em pelo menos 20% 
por ano, o número de 
trancamento e 
cancelamento de matrículas 
da Escola  

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e diversos Setores da Escola, 
famílias, SEDF. 

Durante o 
semestre letivo 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 

Ampliar e melhorar as ações de 
acolhimentos dos estudantes da 
Unidade Escolar. 

Criar instrumento padro de 
fluxo de acolhimento do 
Estudante na Escola 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas, SOE, Secretaria Escolar 

1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 

Garantir a inclusão de pessoas 
com necessidades espaços de 
qualidade para as ações voltadas 
para este fim; 

Adaptar todos os espaços da 
Escola; 
Monitorar semanalmente a 
acessibilidade, incluindo, 
área externa até os portões 
da Escola 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas, SOE, SEDF 

1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados e adaptados, 
alimentação escolar, 
laboratórios bem 
instalados. 

Realizar parcerias e fortalecer a 
capacidade institucional para 
ações voltadas ao combate à 
violência, drogas e situações de 

Incluir na Agenda 
Pedagógica, pelo menos 1 
vez por bimestre, o trabalho 
coletivo, virtual e presencial, 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas, SOE, SEDF 

1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
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risco no meio escolar, envolvendo 
toda a Comunidade Escolar. 

da Escola com palestras e 
parcerias da EU 

adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 

Implementar Projetos 
extraclasses em horários 
alternativos 

Ampliar a Roda de 
Musicalidade para todos os 
turnos; 
Manter espaços de 
exposições diariamente na 
Escola 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas, SOE, SEDF 

1º Semestre de 
2022 

Instrumentos musicais, 
espaço adequado, 
recursos humanos. 

Garantir a excelência do trabalho 
com ANEE’s 

Otimizar todos os espaços e 
tecnologias existentes na 
Unidade devidamente 
adaptados; 
 
Elaborar manual padrão 
para elaboração do currículo 
da educação profissional, 
com vistas ao atendimento 
dos estudantes ANEE´s 
Oferecer educação 
profissional exclusivo para 
estudantes ANEE´s 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas, SOE, SEDF 

1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados e adaptados, 
alimentação escolar, 
laboratórios bem 
instalados. 

Otimizar instrumentos e ações 
de acompanhamento e registro 
dos resultados educacionais da 
EU 
 

Incluir no sistema de avaliação da 
Escola critérios relacionados aos 
resultados educacionais nas 
provas de larga escala 

Criar instrumento padrão de 
avaliação escolar para 
implantação a partir de 2021 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas, Secretaria Escolar, 
Órgãos Colegiados, SOE, SEDF 

1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 

Incluir no sistema de avaliação 
interna da Escola critérios 
relacionados a atuação dos 
estudantes nas diversas ações da 
Escola 

Criar instrumento de 
avaliação contínua para 
aproveitamento de estudo 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas, Secretaria Escolar, 
Órgãos Colegiados, SOE, SEDF 

1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 



164 

Ampliar e flexibilizar a oferta, os 
tempos e espaços destinados à 
Educação de Jovens e Adultos na 
rede pública de ensino do 
Distrito Federal. 

 

Aderir à EJA Combinada, 
consoante estabelece as diretrizes 
operacionais da Educação de 
Jovens e Adultos da Rede Pública 
de Ensino 

Aumentar em pelo menos 
30% o número de alunos 
matriculados na EU 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas, Secretaria Escolar, 
Órgãos Colegiados, SOE, SEDF 

1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios 
bem instalados. 

GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

Objetivos Específicos Ações Metas Responsáveis Prazos Recursos Necessários 

1) Implementar, 
efetivamente, a escola 
participativa no trabalho da 
gestão democrática 

 

Elaborar, em parceria com os 
demais profissionais da Escola, os 
Planos de Ação dos Comitês dos 
Órgãos Colegiados 
 

Ter o plano de ação dos 
Comitês aprovado até o 
segundo mês letivo 
anualmente 
 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas, Secretaria Escolar, 
Órgãos Colegiados, SOE, SEDF 

Início do ano letivo Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 

Organizar a Assembleia Geral 
Ordinária no início do ano letivo, 
para discutir e aprovar as ações 
anuais 
 

Incluir na agenda semestral, 
pelo menos 2 encontros com 
a Comunidade, para a 
discussão do Projeto da 
Escola. 

Equipe Gestora Bimestralmente Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 

Viabilizar espaços e agenda para 
os trabalhos do Conselho Escolar 

Manter a pauta da Equipe 
Diretiva para a reunião 
mensal com o Conselho 
Escolar 

Equipe Gestora Mensalmente Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 

Fomentar o trabalho dos 
estudantes para a formação dos 

Incluir essa temática no 
Plano de Ação do SOE e 
Coordenação Pedagógica 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas, SOE 

Início do ano letivo Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
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Grêmios e Associações de Pais e 
Mestres. 

Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 

GESTÃO DE PESSOAS 
 

Objetivos Específicos Ações Metas Responsáveis Prazos Recursos Necessários 

1) Priorizar e aprimorar o 
trabalho escolar, viabilizando 
a participação da Comunidade 
Escolar no processo de 
construção do PPP e o 
envolvimento da sua 
execução 

 

Elaborar e formalizar Projetos 
voltados para a capacitação dos 
profissionais da Unidade Escolar;  
 

Implementar o Comitê de 
Capacitação (Órgãos 
Colegiados) em 2022 

Equipe Gestora, 
Coordenadores da Áreas, 
Professores de todas as áreas 
e Salas 

Semestre letivo Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 

Reforçar a capacidade de 
operacionalizar, tanto no nível de 
recursos tecnológicos como 
humanos, das áreas de 
atendimento ao público do CESAS. 
 

Implementar o Comitê de 
Capacitação (Órgãos 
Colegiados) em 2022 
 
 

Equipe Gestora 
1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 

Realizar continuamente e 
sistematicamente o processo de 
avaliação institucional do Projeto 
Político Pedagógico do CESAS 

Incluir na pauta do final do 
semestre a avaliação do 
Projeto da Escola, com foco 
na autoavaliação e a 
avaliação institucional.  

Equipe Gestora 
Semestre letivo Tecnologias de 

informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 

 
Ampliar e melhorar as ações de 
acolhimento dos profissionais 
recém-remanejados para atuar na 
Unidade Escolar. 

 

Criar instrumento para 
atender o fluxo de 
profissionais recém-
chegados na Escola 

Comitê de Acolhimento dos 
Profissionais da Escola 

1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos da 
Escola, espaços 
adequados, alimentação 
escolar, laboratórios bem 
instalados. 
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GESTÃO FINANCEIRA 
 

Objetivos Específicos Ações Metas Responsáveis Prazos Recursos Necessários 

1) Maximizar o 
aproveitamento e a efetiva 
aplicação dos recursos 
financeiros para o sucesso 
da estrutura da Escola 

 

Elaborar, de forma participativa, o 
plano de execução financeira da 
Escola 

Aprovar a execução 
financeira na Assembleia 
Geral Ordinária no início do 
ano letivo.  
 

Equipe Gestora Semestre letivo Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos. 

Oportunizar à Escola na inclusão 
de Projetos com garantia de 
recursos financeiros 

Incluir no plano de ação da 
área de projetos da Escola, 
ações voltadas para 
captação de recursos 
externos para a Escola. 

Equipe Gestora Semestre letivo Tecnologias de 
informação e 
comunicação, material, 
recursos humanos 

Investir financeiramente no 
Projeto da Escola, priorizando as 
tecnologias e espaços voltados 
para a EJA-AEPT 

Otimizar a Escola, até o final 
de 2022, para o atendimento 
efetivo da EJA-AEPT 

Equipe Gestora 1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, recursos 
humanos, financeiros e 
material. 

 
GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

Objetivos Específicos Ações Metas Responsáveis Prazos Recursos Necessários 

1) Maximizar o 
aproveitamento e a efetiva 
aplicação dos recursos 
financeiros para o sucesso da 
estrutura da Escola 

 

Investir na estrutura dos serviços 
de alimentação escolar, 
redirecionando o espaço da 
cantina, de forma a atender aos 
estudantes com a qualidade de 
merenda escolar em 
conformidade com a legislação da 
matéria. 
 

Construir a cozinha para a 
alimentação escolar até o 
início de 2022 

Equipe Gestora 1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, recursos 
humanos, financeiros e 
material. 

Investir recursos humanos e 
financeiros nos laboratórios 
existentes na Unidade Escolar e 
criar outros laboratórios e salas 
específicas Qualificação 
Profissional para atividades de 

Instalar mais 2 laboratórios 
de informática na Escola até 
2022 
Instalar sala específica 
Qualificação Profissional 
para trabalho de artes até o 
final de 2022 

Equipe Gestora, SEDF 2º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, recursos 
humanos, financeiros e 
material. 
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educação artística do currículo 
básico, artes circenses e teatro. 

Inaugurar o teatro do CESAS 
no início de 2022 

1) Garantir a efetividade e 
gestão de qualidade 
administrativa da Escola 

 

Garantir modulação efetiva para o 
sucesso do Projeto da Escola 

Adequar a estrutura da 
Escola e o remanejamento 
de pessoal entre os Setores 
para o trabalho do ano letivo 
de 2022 

Equipe Gestora, SEDF 1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, recursos 
humanos, financeiros e 
material. 

Investir no fortalecimento da 
capacidade dos serviços da 
Secretaria Escolar 

Adequar a estrutura da 
Escola e o remanejamento 
de pessoal entre os Setores 
para o trabalho do ano letivo 
de 2022 

Equipe Gestora, SEDF 1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, recursos 
humanos, financeiros e 
material. 

 Garantir a segurança do prédio e 
das pessoas que transitam na 
Escola 

Manter o trabalho efetivo 
da Segurança da Escola 

Equipe Gestora, SEDF Contínuo Tecnologias de 
informação e 
comunicação, recursos 
humanos, financeiros e 
material. 

Apoiar o trabalho dos 
profissionais da área 
administrativa da Escola 

Incluir no Projeto de 
Capacitação da Escola, até o 
final de 2022, todos os 
profissionais da área 
administrativa 

Equipe Gestora 1º Semestre de 
2022 

Tecnologias de 
informação e 
comunicação, recursos 
humanos, financeiros e 
material. 
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13. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS  
 
13.1) Projeto Integrador Letramentos Múltiplos 

 
 

1. Introdução / Justificativa 
 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul (CESAS), atua 

exclusivamente nesta modalidade de ensino, do primeiro ao terceiro segmento e em 

seus três turnos desde 1975.  

A partir de 2015 a Unidade Educacional (UE) iniciou debates com a 

comunidade escolar visando a aproximação da mesma à Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT).  

Em 2018 passou a fazer parte do catálogo de ofertas de cursos de 

Qualificação Profissional da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) e 

desde então vem avançando na aproximação efetiva da Unidade Educacional à 

EPT. 

Atentando para a materialização dessa aproximação e entendendo ser uma 

demanda histórica do trabalhador-estudante a aproximação ao mundo do trabalho, 

o CESAS vem desenvolvendo uma proposta onde combina Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) à EPT, considerando cada especificidade da UE e construindo um 

itinerário formativo que contemple desde as etapas iniciais até o terceiro segmento. 

A Educação de Jovens e Adultos Combinada é uma forma de oferta que 

abrange os três segmentos. 

 É mister conceber a realidade social, política e econômica do país em 

constante movimento para que a proposta se desenvolva de forma efetiva e 

sistematizada. No entanto é   imprescindível que seja flexível, a fim de abarcar os 

impactos destes fatores na vida dos estudantes, na organização de seus tempos e 

prioridades, podendo assim apresentar diferentes opções para que dentro de cada 

realidade seja possível a continuidade da trajetória educacional. 

Tendo em vista a nova formatação do CESAS, onde o itinerário formativo 

dos estudantes a partir do segundo segmento contará com a opção de se cursar 

EJA + EPT concomitantemente, tendo parte dos conteúdos programáticos sendo 

ofertados por meio de diferentes plataformas, no formato não presencial, torna-se 

relevante aos estudantes do primeiro segmento a apropriação das tecnologias 

digitais, com o intuito de facilitar a caminhada do mesmo nas etapas subsequentes. 
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No ano de 2020 a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEDF) apresentou à comunidade escolar a segunda edição das Diretrizes 

Operacionais da EJA.  

De acordo com o PARECER Nº 274/2019-CEDF, essas novas diretrizes 

objetivam principalmente: 

● Assegurar a constituição de práticas educativas que atendam às 

especificidades e à diversidade dos sujeitos da Educação de Jovens e 

Adultos, a fim de dialogar com seus saberes, culturas, projetos de vida, em 

articulação com o mundo do trabalho, considerando o contexto social, 

cultural e tecnológico;   

● Assegurar o acesso, a permanência, a continuidade e a conclusão do 

processo educativo escolar em uma proposta adequada ao perfil das 

pessoas jovens, adultas e idosas da classe trabalhadora, como sujeitos de 

saberes. 

● Orientar os Projetos Político-Pedagógicos das unidades escolares 

ofertantes da Educação de Jovens e Adultos. 

●  Nortear o processo educativo escolar de pessoas jovens, adultas e idosas 

da classe trabalhadora que não tiveram acesso a ele ou o interromperam; 

O Componente Curricular Projetos e Programas surge como a 

novidade das Diretrizes Operacionais. Obrigatório e previsto nas Matrizes 

Curriculares da EJA, possui uma carga horária semanal de 5 aulas 

semanais. No primeiro segmento poderá ser ofertado em um único dia da 

semana, ou fracionado. Tem como premissa o desenvolvimento da temática 

‘Preparação para a inserção no mundo do trabalho’. 

Tendo como linha norteadora a proposta de reestruturação do 

CESAS e a nova realidade que se estabelecerá com a mudança da tipologia 

da UE, surge a proposta de Projetos e Programas para o primeiro 

segmento (primeira à quarta etapa e sala bilíngue de primeiro segmento). 

Assim, com o propósito de atingir adequadamente um público 

marcado por tantas singularidades, a proposta apresentará em seu escopo 

uma diretriz organizativa de trabalho que contemple flexibilizações e 

adequações. 
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Para a melhor compreensão do desafio da proposta a ser 

apresentada, faz se necessário o conhecimento do público atendido no 

primeiro segmento e suas especificidades. 

A escola conta com grande número de pessoas com deficiência 

(PcD), físicas, mentais, auditivas e visuais, em sua maioria estudando no 

diurno e inseridas nos três segmentos. 

No diurno o primeiro segmento engloba expressivo número de PcD 

por turma, com idades e limitações variadas, trabalhadores-estudantes e 

idosos. Abrange também duas classes bilíngues (educação de surdos). 

Já no noturno apresenta maior homogeneidade de público, sendo 

caracterizado pela presença do trabalhador- estudante. 

Assim, face às novas Diretrizes Operacionais da Educação de 

Jovens e Adultos e sua aproximação à Educação profissional, o CESAS 

propõe um Projeto Integrador de Letramentos Múltiplos, a ser desenvolvido 

em consonância com a proposta de reestruturação da escola. 

 O projeto integrador de Letramentos Múltiplos valoriza e conecta os 

saberes e vivências dos estudantes da EJA (primeiro segmento) aos novos 

conteúdos de forma crítica, original e com íntima relação à vida prática de 

cada um. Sistematiza os conhecimentos adquiridos pelos estudantes 

durante o desenvolvimento dos conteúdos do Currículo em Movimento da 

Educação Básica Educação de Jovens e Adultos (DISTRITO FEDERAL 

2014) e cursos de Qualificação Profissional que serão ofertados 

concomitantemente. Ocorrerá de forma transdisciplinar, aproveitando as 

experiências prévias e necessidades socioculturais dos estudantes, 

oferecendo vivência prática-profissional (preenchimento de planilhas, 

receitas, comandas, etc), situações cotidianas (preenchimento de 

Qualificação Profissional de emprego, pedidos de benefícios, etc), mediante 

o uso de celulares, computadores, plataformas diversas e diferentes 

aplicativos de acordo com o fluxograma de atividades organizadas por 

etapas.  

 

Ressalta Freire (1992) 

O que tenho dito sem cansar, e redito, é que não 

podemos deixar de lado, desprezado como algo 

imprestável, o que educandos [...] trazem consigo 

de compreensão do mundo, nas mais variadas 
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dimensões de sua prática, na prática social de 

que fazem parte. Sua fala, no seu modo de 

contar, de calcular, de seus saberes em torno da 

saúde, do corpo, da sexualidade, da vida, da 

morte, da força dos santos, dos conjuros (p. 85-

86). 

A pandemia do Covid 19, acentuou e acelerou processos de interação com 

a tecnologia, impondo a professores e alunos a possibilidade de ensinar, aprender 

e expandir o conhecimento com ferramentas que tornam o processo educativo 

remoto muito mais dinâmico. 

De acordo com GDF (2020)  

No contexto atual, educar está ainda mais 

desafiador. As tecnologias da informação e 

comunicação são aliadas essenciais do 

processo de aprendizagem e ensino, 

especialmente agora. Neste momento, em que a 

educação está, em boa parte, mediada por 

tecnologias, escolas e professores são 

demandados a abrir caminhos para novas 

práticas. 

 

 Novos tempos podem apresentar grandes desafios, mas também novas 

oportunidades e aprendizagens.  

2 Objetivo Geral: 

 

Promover a qualificação e o acesso de estudantes às múltiplas plataformas, 

aplicativos, documentos e programas úteis à sua realidade social concreta e ao 

seu prosseguimento escolar. Valorizar e integrar os conhecimentos informais aos 

conteúdos educacionais formais, superando a separação histórica formativa e 

desenvolvendo de forma ampla o indivíduo, na busca da transformação dos 

estudantes em sujeitos de sua própria história. 
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3 Grade Demonstrativa de Funcionamento da Proposta de 

Letramentos Múltiplos 

 

  A dinâmica do projeto integrador se daria por meio do trabalho 

transdisciplinar, considerando o planejamento educacional, obedecendo a uma 

lógica sistemática e objetiva de uso da tecnologia e de aprendizado eletrônico, 

consoante ao Currículo de Ed. Básica do DF, relacionando-o ao mundo do trabalho 

e a vivências cotidianas.  

Apresentaremos o modelo retirado do Currículo Educação à Distância 

(SEEDF, 2014, p.76) com alterações realizadas a fim de adequar às atividades a 

serem desenvolvidas na Proposta de Projetos e Programas de Múltiplos 

Letramentos. 

 

UNIDADES 

 

Tema gerador 

(Acessar o SUS, 

preencher 

formulário) 

 

1 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

2 

ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

3 

DURAÇÃO E 

PERÍODO 

 

 

 

4 

FERRAMENTAS 

 

 

 

 

 

5 

CONTEÚDOS 

 

 

 

 

 

6 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

7 

Unidades didáticas 

que devem ser 

trabalhadas 

Objetivos 

que devem 

atingir 

Ação que o 

estudante deverá 

realizar 

Tempo para 

realização do 

estudo da 

unidade 

Site, fórum, 

formulário, 

WhatsApp, Word, 

Conteúdos 

trabalhados 

Critérios 

 

1 Unidades 

Temas a serem trabalhados por etapas. 

Exemplos: 

Preenchimento de Qualificação Profissional de emprego, preenchimento 

de cadastro no SUS, preenchimento de Qualificação Profissional de matrícula, 

planilha de estoque, preenchimento de comandas, escrita de receitas, 

pagamento de boletos, etc. 

 

2 Objetivos 
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 Etapas diferentes do primeiro segmento poderão optar por realizar o 

trabalho utilizando a mesma unidade temática, porém os objetivos poderão variar 

segundo as habilidades de cada turma. 

 

3 Atividades 

Ação que os estudantes devem realizar. 

As atividades também deverão ser adaptadas a cada etapa. 

Exemplos: 

Preenchimento parcial de formulário 

Preenchimento total do formulário. 

Lista de compra 

Lista de compra e preços 

 

4 Duração e período 

Tempo que cada etapa terá necessidade na realização do estudo de cada 

tema. 

 

5 Ferramenta 

A ferramenta que será utilizada naquele estudo. Site, whatsapp, fórum, 

excel, moodle, google sala de aula, etc.  

 

6 Conteúdos  

São os conteúdos trabalhados nesta unidade temática. Ressaltando que 

serão organizados de forma integrada com os conteúdos do Currículo em 

Movimento e o curso de Qualificação Profissional. 

 

7 Avaliação 

Cada regente definirá o critério avaliativo de cada unidade de estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES: 

Seria importante a solicitação de uma coordenadora específica para o 

projeto, considerando: suporte tecnológico, pedagógico, logístico e administrativo. 

Por fim, o projeto não seria voltado para o letramento tecnológico, mas 

letramento por meio de múltiplas ferramentas tecnológicas. 

 

Organização de Horário 
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Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Currículo 

Movimento 

 +  

Conteúdo De 

Qualificação 

Profissional 

Currículo 

Movimento 

 +  

Conteúdo do 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Currículo 

Movimento 

 +  

Conteúdo do 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

Temas do Projeto 

Integrador 

Projetos/Programas 

Projeto Integrador de 

Letramentos Múltiplos 

 

 

● De segunda a quarta-feira serão desenvolvidas atividades pedagógicas 

em sala de aula, incluindo conteúdo do Currículo Movimento da EJA e 

temáticas do módulo de trabalho do curso de Qualificação Profissional  

● Quinta-feira acontecerá a aula do curso de Qualificação Profissional, para 

os estudantes que optarem pelo itinerário da EJA + EPT. 

● Aqueles que não apresentarem interesse no percurso combinado terão na 

quinta-feira a complementação das atividades do propedêutico. As 

atividades realizadas neste dia com o professor regente serão 

encaminhadas aos estudantes que optarem pela combinação EJA+EPT 

para a resolução das mesmas por meio de formatos não presenciais. 

● Sexta-feira acontecerá a aula de Projetos e Programas onde serão 

realizadas atividades práticas utilizando plataformas digitais definidas 

previamente no planejamento pedagógico. 
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Plano de Ação 2022 - Classe Bilíngue 

 

Introdução 

O Decreto n° 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436/2002, em seu capítulo VI, artigo 22, parágrafo 1º, descreve como escola ou 

classe de ensino bilíngue "aquelas em que a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 

a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam de instrução, utilizadas no 

desenvolvimento de todo o processo educativo".  

O referido decreto define pessoa surda como aquela que, por ter perda 

auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 

manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da Libras. 

 Segundo a Portaria nº 407 de 22 de novembro de 2019, que trata da 

“Estratégia de Matrícula para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal – 2020”, 

descreve a Classe Bilíngue sendo constituída exclusivamente por estudantes 

surdo/deficiente auditivo (S/DA) que se comunicam por meio de Libras e 

estudantes surdocegos (SC). Nessas turmas, a Libras é a língua de instrução. 

Destina-se a todos os (as) estudantes que tenham Libras como primeira língua ou 

que a estejam adquirindo por opção do (a) estudante/família. No caso dos 

estudantes surdocegos é necessário o acompanhamento do professor na função 

de guia-intérprete. 

Nestas classes, o processo educacional é conduzido numa perspectiva 

bilíngue, onde a Libras (L1) e a modalidade escrita da Língua Portuguesa (LP- L2) 

são línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo 

educativo dos estudantes. O Relatório do Grupo de Trabalho designado pelas 

Portarias nº 1.060/2013 e nº 91/2013, que estudou a implantação da Libras 

destaca:  

 

[...] a Educação Bilíngue Libras - português é entendida como 
a escolarização que respeita a condição da pessoa surda e 
sua experiência visual como constituidora de cultura singular, 
sem, contudo, desconsiderar a necessária aprendizagem 
escolar do português. Demanda o desenho de uma política 
linguística que defina a participação das duas línguas na 
escola em todo o processo de escolarização de forma a 
conferir legitimidade e prestígio da Libras como língua 
curricular e constituidora de pessoa, surdo.   (BRASIL, 2014, 
p.6) 
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O atendimento na classe bilíngue identifica, elabora e organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos estudantes surdos e surdocegos, considerando as suas 

necessidades específicas. Nesse sentido, para Bernardino (2000, p. 29):   

 

[...] a língua é considerada importante via de acesso para o 
desenvolvimento do surdo em todas as esferas do 
conhecimento, propiciando não apenas a comunicação do 
surdo com o ouvinte, mas também com o surdo, 
desempenhando também a função de suporte do 
pensamento e de estimulador do desenvolvimento cognitivo 
e social. 

 

AÇÕES 

 

1) PROJETOS 
 

1.1) PROJETO: O USO DA TECNOLOGIA DIGITAL ATRAVÉS DA 
CULINÁRIA 
  

É um projeto que tem como público-alvo estudantes surdos e surdocegos 

dos três segmentos do CESAS. O objetivo é propiciar, aos estudantes, a 

vivência na plataforma Google Sala de Aula e do WhatsApp experienciando 

situações de aprendizagens no uso da tecnologia digital de receitas culinárias. 

Desta forma, interagem tanto com os conteúdos curriculares quanto com os 

recursos tecnológicos, desenvolvendo ainda a prática de uma alimentação mais 

saudável. 

 

 

1.2) LIBRAS BÁSICO E O PORTUGUÊS COMO L2 

 

É um projeto que tem como alvo a comunidade escolar (alunos, 

professores, equipe gestora, funcionários) e a comunidade em geral, com o 

objetivo de oportunizar gratuitamente o conhecimento da LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais) e apresentar a Comunidade Surda, a pessoa surda e a cultura 

surda. Tendo a Lei 10.436 de 2002 e o Decreto 5.626 de 2005 que regulamentam 

e explicitam a importância desta língua nos meios de vivência da pessoa surda, a 

Classe Bilíngue buscou ofertar oficinas para manifestar o interesse na inclusão e 
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socialização dos estudantes surdos e surdocegos, por meio das oficinas. A meta 

era desenvolver as oficinas ao longo do semestre letivo e assim tem ocorrido neste 

primeiro semestre de 2021, com oferta de quatro turmas.  

Desenvolvimento 

Para o pleno desenvolvimento do Plano de Ação faz-se necessário: 

1) Coordenador da Classe Bilíngue 

- Faz a mediação da reunião de coordenação, que é de suma 

importância para o aprimoramento dos atendimentos, a partir das 

trocas de experiências.  

- Faz mediação professor/direção, professor/aluno, aluno/direção e 

assim por diante, tais como: pendências de matrícula de alunos e 

renovação; divergência de horários e notas; declaração e histórico 

escolar; informes gerais aos alunos sobre a instituição; recepção de 

professores novos; pauta de inclusão dos surdos nas atividades da 

escola; dentre outras.  

- Atualmente temos um coordenador desenvolvendo este trabalho. 

 

2) Professor surdo de LIBRAS como L1 

- É necessária a presença de um professor surdo de LIBRAS, pois este 

além de formado na área tem a vivência da língua de forma pessoal 

e visual, o que proporciona aos estudantes surdos e surdocegos o 

desenvolvimento da língua de sinais de forma sistêmica, visual e 

natural, incluindo e beneficiando os estudantes que não a adquiriram 

de maneira natural ou em período tardio, o que dificulta ainda mais o 

processo de ensino-aprendizagem. 

- É o professor de LIBRAS, preferencialmente surdo, que fará o 

atendimento aos estudantes da classe bilíngue e poderá ensinar a 

LIBRAS para toda a comunidade escolar. 

 

3) Sala de recursos específica S/DA e SC 

- É a Resolução de nº 4 de outubro de 2009 que institui Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial, assegura o AEE 

em salas de recursos multifuncionais, tendo como função 

complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da 
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disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias 

que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade 

e desenvolvimento de sua aprendizagem. Em seu Art. de nº 3, 

destaca que a Educação Especial se realiza em todos os níveis, 

etapas e modalidades de ensino, tendo o AEE como parte integrante 

do processo educacional. 

- Manifestada demais dificuldades, os estudantes surdos e/ou 

surdocegos recebem o atendimento no contraturno de suas aulas, 

visando uma melhoria no seu desenvolvimento educacional. 

- É o professor surdo, de Libras como L1, quem atenderá os 

estudantes surdos e/ou surdocegos no ensino da Libras. 

- É o profissional de Português como segunda língua (L2) quem 

atenderá aos estudantes surdos e/ou surdocegos, no contraturno, 

para a inclusão destes na modalidade escrita da Língua Portuguesa, 

tal qual exigência da Lei 10.436 de 2002, que não exime o uso da 

modalidade escrita da Língua Portuguesa. 

 

4) Como a Educação Profissional na Educação de Jovens Adultos (EJA) 

pode proporcionar a autonomia profissional de jovens e adultos 

surdos e surdocegos? 

A Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

(MEC, 2008) prevê o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em todas as 

etapas e modalidades de ensino. Portanto, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

está prevista nesta política. Os alunos com deficiência que estudam na EJA devem 

receber o AEE que promova sua inclusão plena. Neste caso, o AEE deve trabalhar 

com os alunos da EJA com foco na sua autonomia e profissionalização. 

Atualmente, empresas com mais de 100 funcionários devem obedecer à legislação 

específica que prevê cotas de contratação de pessoas com deficiência (Lei Federal 

8213/91), e por isso, investir na educação formal dessa população traz retorno 

concreto no sentido da sua real inclusão social, além de ser uma resposta 

esperada a ser dada pelos municípios à sociedade brasileira. Afirmamos que a 

oferta do ensino profissional deverá ser a mesma da escola regular, contando com 

acessibilidade, materiais adaptados e propostas de flexibilização curricular em 

função das necessidades específicas desses alunos. No primeiro segmento 
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seguiremos a proposta do 1 segmento das classes regulares, com o Projeto 

Integrador de Letramentos Múltiplos. 

 

5. Papel dos profissionais da educação atuantes na área da surdocegueira 

 

Observando a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de 

Educação Inclusiva, percebemos que não há, por parte do Ministério da Educação 

(MEC), uma proposta sistematizada de atendimento às pessoas com 

surdocegueira. Vemos que há a preocupação com o atendimento educacional 

especializado ao surdo e ao cego, distintamente, assegurando a esses estudantes 

a disponibilização de profissionais com conhecimentos específicos no ensino da 

língua de sinais, da língua portuguesa, acesso ao braile, do soroban, à orientação 

e mobilidade, e às atividades de vida autônoma. 

O MEC prevê, ainda, atuação de profissionais com conhecimento de 

comunicação alternativa, de desenvolvimento dos processos mentais superiores, 

de enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais didáticos e 

pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia 

assistiva e outros. 

  A comunicação é o mecanismo por meio do qual os seres humanos 

constituem seu desenvolvimento social, cognitivo e estabelecem as formas de 

aprendizagem. Quando Almeida (2015) afirma isso, somos levados a refletir acerca 

dos aspectos relacionados ao cotidiano e também ao convívio com pessoas com 

surdocegueira. A comunicação entre os seres humanos é um processo 

interpessoal por meio do qual se estabelecem vínculos com os outros; esta relação 

é estabelecida de diferentes maneiras e, segundo as possibilidades comunicativas 

de cada um pode acontecer com movimentos do corpo, utilizando objetos do 

ambiente ou desenvolvendo um código linguístico (ALMEIDA,2015). 

 Podemos dizer, em suma, que os profissionais Guia-intérpretes são 

responsáveis pela orientação da pessoa com surdocegueira no espaço onde se 

encontra e pelas informações veiculadas nesse ambiente. Convém ressaltar que 

ao ser chamado para uma prática de interpretação para uma pessoa com 

surdocegueira, é imprescindível que o Guia-intérprete identifique com 

antecedência quais as necessidades deste indivíduo e qual língua pode atender 

melhor às suas expectativas e compreensão. 
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 Faz-se, de todo modo, essencial que se tenha conhecimento aprofundado 

das diversas formas de comunicação que podem ser adotadas na educação e 

socialização da pessoa com surdocegueira e domínio das técnicas de 

interpretação e guia-interpretação. 

 Além da interpretação, outra função associada às funções do guia-intérprete 

é justamente a atuação como guia, para a atuação nas situações em que o 

profissional deve levar em conta a orientação e mobilidade da pessoa com 

surdocegueira no ambiente em que se encontra, descrevendo e sinalizando as 

condições do ambiente, as pessoas presentes, descrição de objetos, entre outros. 

Assim compreende-se que a atuação do guia-intérprete está inserida nos 

processos de mediação e interação do surdocego com o meio, permitindo o acesso 

à informação, locomoção e à comunicação, desde que neste processo seja feito 

uso de um sistema linguístico para que a comunicação seja estabelecida 

(ALMEIDA. 2015). 
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Plano de Ação 2022 - SOE 

ALAIN ROSSI FONSECA  

                                                                             

MATRÍCULA 

31160-X       

DIURNO 

MARTA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA 

MATRÍCULA      
24335-3 

DIURNO 

NORMA D ALBUQUERQUE 
AUGUSTO 

MATRÍCULA      
34203-3 

NOTURNO 

A (a) - Orientador(a) Educacional integra a 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 posto no Regimento da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal, disposto no Art. 127, as ações do Pedagogo-Orientador 

Educacional devem partir da integração à Proposta Pedagógica - PPP da unidade 

escolar, das ações coletivas, colaborativas objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do estudante. 

Sendo assim, as ações do O.E e da unidade escolar deve ser a de 

proporcionar ao estudante, condições, habilidades e competências para o 

desenvolvimento de sua autonomia, senso crítico, participação, criatividade e ser 

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 

Participar do processo de elaboração do Projeto Pedagógico – PPP da unidade escolar.  

Realizar o acolhimento dos alunos do EJA.   

Reduzir o índice de reprovação e evasão em EJA. 
Acompanhar os estudantes menores de idade, em regime semiaberto e/ou com necessidade educacional 
especiais, assim como apoiar os estudantes e professores em suas necessidades soco emocionais. 
Promover a melhoria da prática por meio do estudo. 
Promover a inclusão do aluno em qualquer tipo de situação. 
Contribuir com a Semana de Educação para a Vida. 
Apoiar o processo de informação educacional e profissional sobre o mundo do trabalho auxiliando na 
elaboração do projeto de vida do estudante. 
Realizar o evento de Formatura dos segmentos concluídos. 
Incentivar a assiduidade, participação nas atividades culturais e acadêmicas promovidas pela escola e 
acompanhamento de frequência escolar. 
Investir nas reuniões pedagógicas por área. 
Mediar conflitos. 
Promover a Comunicação não violenta. 
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TEMÁTICA FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

 

 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

 

EIXO DE 
AÇÃO 

 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Educação 
em 

Cidadania 

DH 

Educação 
em 

Diversidade 

Educação em 
Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOLHIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Realizar reuniões 
para apresentação 
do SOE,  
Boas-vindas, 
diálogo 
motivacional e 
acolhedor, escuta 
ativa. 
 
 

 
Acompanhar, por 
meio de envio de e-
mail, mensagem de 
WhatsApp, os 
estudantes que não 
estão acessando a 
plataforma, 
verificação do 
motivo do não 
acesso e informar 
sobre o material 
impresso. 

 
Acolher e 
orientar os 
alunos 
interessados nos 
cursos de 
Educação 
Profissional, 
observando e 
ouvindo o 
estudante em 
seus anseios para 
identificação  das 
aptidões, 
habilidades e 

Ação junto 
aos 

estudantes, 
Direção, 

Coordenação, 
Supervisão e 
Professores 

 

Ação junto 
aos 

estudantes, 
Direção, 

Coordenação, 
Supervisão e 
Professores 

Ação junto 
aos 

estudantes, 
Direção, 

Coordenação, 
Supervisão e 
Professores 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

 

 

Início de 
cada 

semestre 

 

 

Início de 
cada 

semestre 

 

 

 

Início de 
cada 

semestre 

 

 

Início de 
cada 

semestre 

 

Durante o 
semestre 

 

 

Durante o 
semestre 
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competências 
para o curso que 
está escolhendo. 
 
Preparar e postar 
material sobre 
regras de 
convivência 
(Netiqueta) em 
grupos de 
WhatsApp. 
 
Realizar escuta 
ativa/ sensível 
dos professores 
nas coordenações 
coletivas, por 
área de 
conhecimento, 
para amenizar a 
ansiedade, 
trabalhar o 
emocional do 
grupo, coleta de 
demanda, por 
meio de vídeos, 
textos ou 
músicas, sempre 
como forma de 
reflexão e 
relaxamento. 
 
 
Participar na 
reunião semanal 
de coordenação 
de área utilizando 
vídeos, músicas e 
mensagens 
reflexivas para o 
momento de 
isolamento social 
(Parceria com 
direção, 
coordenação, 
supervisão 
pedagógica) 
 
 
 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

Ação junto 
aos 

professores 

 

 

 

 

Ação junto à 
Direção, 

Coordenação, 
Supervisão e 
Professores e 

Estudantes 

 

 

Ação junto à 
Direção, 

Coordenação, 
Supervisão e 
Professores 

 

 
 
 

Quando  
das ofertas 
dos cursos 

 

 

Durante o 
semestre 

 

Semanalmen
te 

 

 

 

 

 

Semanalmen
te 

 

 

 

 

 

Sempre que 
houver 
evento 
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Manter o grupo 
informado das 
LIVES propostas 
pela GOE e SEE. 
 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO  

ESTUDANTIL 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Incentivar os 
estudantes a 
convidarem outros 
colegas a 
participarem das 
aulas e atividades 
do Meet 

Estimular a 
participação das 
atividades culturais 
e ações da Semana 
de EJA e Semana da 
Educação para de 
Vida 

 

Realizar 
atendimento 
individual 
solicitado pela 
escola quando 
em momentos de 
conflitos e 
tensões com os 
alunos que 
buscam material 
impresso ou pela 
plataforma. 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

Durante o 
semestre 

 

Durante o 
semestre 

 

 

Durante o 
semestre 

 

 

ENSINO/ 
APRENDIZAGEM 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Participar do 
Conselho de 
classe preventivo 
e final. 
 
Organizar, 
juntamente com a 
equipe gestora, a 
formatura virtual 
 
Favorecer o 
acesso do 
estudante ao 
ambiente escolar 
via plataforma ou 

Ação junto 
aos 

professores 

 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

Ao final do 
Semestre 

 

 

Durante o 
semestre 
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material 
impresso 

 

 

 

 

 

 

AUTO ESTIMA 
DESENVOLVIMENT

O DE 
COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Preparar vídeo 
sobre 
Autoestima, 
Habilidades soco 
emocionais, 
Netiqueta, 
Convivência no 
ambiente escolar, 
COVID 19, 
PROTOCOLOS, 
CUIDADOS 
PESSOAIS e 
outros de acordo 
com a 
necessidade. 
 
Criar vídeos que 
envolvam 
emocionalmente, 
socialmente os 
estudantes, para 
realizar debates 
sobre suas 
alegrias, 
angústias, 
conflitos 
interpessoais ou 
outros. Trabalhar 
a Cultura da Paz e 
a Comunicação 
não violenta. 
 
 
Propiciar, 
utilizando vídeos 
do Youtube, 
sobre temas 
voltados para 
reflexão dos 
novos tempos, 
como essa fase 
está nos 
incomodando e 
afetando 
estruturalmente, 
emocionalmente 
etc. 
 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

 

 

Ação junto 
aos 

estudantes e 
famílias 

Nas datas 
estipuladas 
pela Equipe 

Pedagógica e 
calendário 
da SEEDF 

 

Durante o 
semestre 

 

 

 

Em 
encontros, 
pelo meet, 

atuando com 
a escuta 

ativa e com 
Mediação de 

conflitos 

 

Em 
encontros, 
pelo meet, 

atuando com 
a escuta 

ativa e com 
Mediação de 

conflitos 
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Propiciar 
momentos para um 
diálogo acolhedor e 
produtivo sobre 
Autoconhecimento 
Emocional; 
Controle 
Emocional; 
Automotivação; 
Reconhecimento de 
emoções em outras 
pessoas e 
Habilidade em 
relacionamentos 
interpessoais. 
 

 

 

 

 

 

CIDADANIA 

INTEGRAÇÃO 
FAMÍLIA/ESCOLA 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 
Organizar e 
contribuir na 
realização da 
Formatura 
Virtual, em 
parceria com a 
Equipe Gestora 
 e SOE 

 
Orientação e 
encaminhamento 
dos estudantes que 
apresentem 
dificuldades de 
aprendizagem e/ou 
comportamental. 
Atendimentos e 
orientações aos 
pais com 
devolutivas sobre 
os estudantes. 
Elaboração de 
relatórios, quando 
necessário, com 
encaminhamentos 
para os órgãos 
competentes/ 
Requisitantes. 
 

Acompanhamento 
da frequência dos 
estudantes 
 
 
 

 

Ação junto 
aos 

estudantes, 
família e 

escola 

 

 

Ação junto 
aos 

estudantes, 
família e 

escola 

 

 

Ação junto 
aos 

estudantes, 
família, 

professores e 
secretaria 

escolar 

 

Ao final de 
cada 

semestre 

 

 

 

Durante 
todo o 

semestre 

 

 

 

Durante 
todo o 

semestre 
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AUTONOMIA PARA 
OS ESTUDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Oferecer  estudo 
com o grupo de 
estudantes.  
 
Atendimentos 
individuais de 
forma presencial, 
para orientação 
de rotina de 
estudo. 
 
 
Elaboração de 
textos 
informativos, em 
duas etapas, 
sobre o tema 
Orientações de 
Estudo. 
 
 
 
 

Protagonismo do 
estudante da EJA 

Sensibilização e 
promoção de 
reflexões das ações 
individuais para a 
inserção e 
construção do 
coletivo 

 

Ação junto 
aos 

estudantes e 
familiares 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

 

Ação junto 
aos 

estudantes 

Durante o 
semestre 

 
 
 
 

Durante o 
semestre 

 
 

Durante o 
semestre 

 
 
 

Durante o 
semestre 

 
 
 
 
 

Quinzenalme
nte 

 
 
 
 
 

Durante o 
semestre 

INCLUSÃO DE 
DIVERSIDADES 

X X X Trabalhar a questão 
da inclusão, 
Bullying, opção 
sexual, respeito ao 
outro e promoção 

da paz e da vida. 

Ação junto 
aos 

estudantes 

 

 

 

Durante O 
semestre 

letivo 
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados 

 
A avaliação é realizada ao longo do processo e do semestre em andamento usando a observação 
como principal instrumento.  Os resultados são monitorados por meio do equilíbrio e 
desempenho dos envolvidos no processo. 
Os instrumentos poderão ser: 
1 - Registro por meio de relatório; 
2- Formulários google 
3- Roda de conversa; 
4- Roda para mediação de conflitos que porventura surjam ao longo do processo. Outros 
 
As modificações nas condutas adotadas serão realizadas mediante as demandas, sugeridas nos 
instrumentos e evidenciadas pelas observações. 
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Plano de Ação 2022 – Sala de Recursos 

 

OBJETIVO GERAL: Oferecer Atendimento Educacional Especializado através de atendimentos aos estudantes com deficiências 
e/ou TEA; identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 
participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1. Realizar atividades 

que favoreçam o 

desenvolvimento 

pleno do estudante 

a partir das 

necessidades 

individuais de cada 

um. 

Atuar como docente nas 
atividades de 
complementação ou de 
suplementação curricular 
específica. 

Professora da Sala 
de Recursos. 

Ao longo do ano 
letivo, sendo 2 
atendimentos 
semanais. 

Por meio do 
desenvolvimento 
apresentado pelo 
estudante diariamente; a 
partir de reuniões com 
professores regentes e 
devolutivas nos 
Conselhos de Classe.  

2. Facilitar o processo 

de aprendizagem 

do aluno e sua 

interação com 

colegas e 

professores. 

Realizar atividades que 
estimulem o desenvolvimento 
dos processos mentais: 
atenção, percepção, 
memória, raciocínio, 
imaginação, criatividade, 
linguagem, dentre outros; 
Fortalecer a autonomia dos 
estudantes a fim de eleva-los 
a ter condições de decidir, 
opinar, escolher e tomar 
iniciativas, a partir de suas 
necessidades e motivações;  
Propiciar a interação dos 
estudantes em ambientes 
sociais, valorizando as 
diferenças e a não 
discriminação. 

Professora da Sala 
de Recursos. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Observação no 
desempenho das 
atividades propostas e 
devolutivas do professor 
regente sobre o 
desenvolvimento do 
estudante. 

3. Buscar estratégias 

pedagógicas que 

promovam uma 

aprendizagem 

significativa para o 

estudante a partir 

de seu centro de 

interesse. 

Atuar de forma colaborativa 
com o professor da classe 
comum para a definição de 
estratégias pedagógicas que 
favoreçam o acesso do 
estudante com deficiência, 
TEA ou ao currículo e a sua 
interação no grupo; 
Orientar o professor da classe 
comum sobre estratégias que 
favoreçam a autonomia e o 
envolvimento do estudante 
em todas as atividades 
propostas ao grupo. 
 

Professora da Sala 
de Recursos e 
professor regente. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Retorno da professora 
acerca do 
desenvolvimento e 
desempenho do 
estudante ao longo dos 
bimestres e/ou projetos. 

4. Possibilitar que os 

estudantes com 

Responsabilizar-se junto aos 
docentes pela garantia da 
realização das adequações 

Professora da Sala 
de Recursos e 
professor regente. 

Bimestralmente. Desempenho do 
estudante diante dos 
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necessidades 

educacionais 

especiais sejam 

beneficiados com 

estratégias que 

viabilizem seu 

acesso ao currículo. 

curriculares necessárias ao 
processo educacional do 
estudante com necessidade 
educacional especial; 
Ofertar suporte pedagógico 
aos estudantes, facilitando-
lhes o acesso aos conteúdos 
desenvolvidos em classe 
comum e turmas de 
integração inversa. 

objetivos propostos na 
adequação Curricular. 

5. Facilitar o processo 

de aprendizagem 

dos estudantes 

com deficiência 

e/ou TEA, por meio 

de recursos 

especiais e 

estratégias diversas 

de acordo com as 

limitações de cada 

aluno. 

Preparar e orientar a 
preparação de material 
específico para o uso dos 
estudantes na sala comum e 
na sala de recursos; 
Preparar as atividades 
específicas para o 
desenvolvimento da 
aprendizagem dos 
estudantes; 
Realizar adequações de 
material didático pedagógico 
para atender as necessidades 
dos estudantes. (adaptações 
de instrumentos avaliativos) 

Professora da Sala 
de Recursos, 
coordenação 
pedagógica e 
professor regente. 

Bimestralmente. Por meio do desempenho 
diário e/ou nas avaliações 
(provas). 

6. Discutir a vida 

escolar do 

estudante como 

um todo, buscando 

ações que possam 

dia a dia contribuir 

para seu 

desenvolvimento 

pleno. 

Orientar as famílias para o 
seu envolvimento e a sua 
participação no processo 
educacional; 
Participar do processo de 
identificação e de avaliação 
pedagógica das necessidades 
especiais e tomadas de 
decisões quanto ao apoio 
especializado necessário para 
o estudante. 
 

Professora da Sala 
de Recursos, 
orientação 
educacional, 
coordenação 
pedagógica, direção, 
professor regente e 
pais e/ou 
responsáveis. 

Bimestralmente. Devolutiva quanto às 
providências solicitadas. 

7. Apresentar e 

discutir os aspectos 

negativos e 

positivos da turma 

de maneira geral 

bem como de cada 

estudante, 

buscando ações 

conjuntas que 

possam favorecer o 

processo de 

aprendizagem. 

Participação efetiva e 
sistemática nos Conselhos de 
Classe das turmas que têm 
estudantes com deficiência 
e/ou TEA e recebem 
atendimento na Sala de 
Recursos.  
Promover as condições de 
inclusão desses estudantes 
em todas as atividades da 
instituição educacional; 
Indicar e orientar o uso de 
equipamentos e de materiais 
específicos, bem como de 
outros recursos existentes na 
família e na comunidade e 
articular, com gestores e com 
professores, para que a 
proposta pedagógica da 

Professora da Sala 
de Recursos, 
orientação 
educacional, 
coordenação 
pedagógica,  
professor regente e  
pais e/ou 
responsáveis. 

Bimestralmente. Apresentação dos 
resultados obtidos por 
meio das estratégias 
traçadas durante os 
Conselhos de Classe e 
devolutivas das famílias. 



191 

instituição educacional seja 
organizada coletivamente em 
prol de uma educação 
inclusiva. 

8. Aprimorar 

conhecimentos; 

discutir questões 

relevantes de 

ordem 

administrativa e/ou 

pedagógica, além 

de traçar 

estratégias que 

viabilizem uma 

escola de 

qualidade para 

todos. 

Participação efetiva e 
sistemática nas Coordenações 
Coletivas. 

Professora da Sala 
de Recursos, 
orientação 
educacional, 
coordenação 
pedagógica, direção 
e professor regente. 

Semanalmente 
(quarta-feira). 

Cumprimento das ações 
propostas e 
determinadas em 
reunião. 

9. Aprimorar 

conhecimentos e 

compartilhar 

experiências sobre 

as ações 

desenvolvidas ao 

longo da semana 

na Sala de Recursos 

e na escola como 

um todo. 

Participação nas 
coordenações da Sala de 
recursos com a coordenação 
Intermediária da educação 
Inclusiva e demais 
professores das SR.  

Professores das SR e 
Coordenadores 
Intermediários da 
Educação Inclusiva 
da CRE PP. 

Semanalmente 
(sexta-feira). 

Feedbacks apresentados 
pelos professores das 
Salas de Recursos acerca 
dos aspectos discutidos 
ao longo dos encontros. 

10. Sensibilizar e 

conscientizar a 

comunidade 

escolar sobre a 

importância do 

respeito às 

diferenças (mais 

especificamente as 

pessoas com 

deficiência e 

valorização da 

diversidade 

humana). 

Organizar, planejar e realizar 
a “Semana de 
Conscientização e Promoção 
da Educação Inclusiva aos 
estudantes com Necessidades 
Educacionais Especiais” (Lei 
Distrital nº 5.714/2016); 
Realizar ações pedagógicas 
nas turmas para 
sensibilização e 
conhecimento sobre as 
deficiências; 
Informar à comunidade 
escolar acerca da legislação e 
das normas educacionais 
vigentes que asseguram a 
inclusão educacional. 
 

Professora da Sala 
de Recursos, 
orientação 
educacional, 
coordenação 
pedagógica e 
direção. 

Semana de março - 
8 a 12/03 e dia 21 
de setembro (Dia 
Nacional de Luta 
das Pessoas com 
Deficiência – Lei nº 
11.133/2005). 

Por meio da observação 
do desenvolvimento e 
aceitação do processo 
inclusivo na escola. 

11. Promover 

atividades que 

auxiliem o 

estudante no 

desenvolvimento 

pleno de seu 

potencial e 

- OFICINA DE LIBRAS: em 
parceria com a Classe Bilingue 
desenvolvemos junto aos 
nossos alunos um trabalho de 
conscientização fonológica 
utilizando a Língua Brasileira 
de Sinais - LIBRAS como 

Professores da sala 
de recursos e 
professores da 
Classe Bilingue 
 
 
 

Semanalmente 
(quinta-feira) 
 
 
 
 
 

Por meio da observação 
da participação e 
desenvolvimento do 
aluno e sua interação 
com o grupo dos surdos. 
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facilitando seu 

processo de 

aprendizagem. 

facilitadora do processo de 
alfabetização, ao aprender os 
sinais os estudantes trazem 
para o concreto os signos da 
linguagem e conseguem 
assim internalizar de forma 
significativa e prazerosa os 
conceitos trabalhados. Essas 
aulas em oficinas ajudarão a 
tentativa de alcançar um 
sistema educacional inclusivo 
fortalecendo a tríade ensinar-
aprender-incluir. Terá 
efetivamente um benefício 
que se estenderá para toda 
comunidade escolar, pois 
conta com a participação no 
mesmo ambiente de aula, 
professores, família e 
estudantes. Impactando 
diretamente na perspectiva 
dos sentidos dados a 
cidadania, diversidade e ao 
aprendizado. Oportunizou o 
conhecimento da LIBRAS 
possibilitando a comunicação 
entre pessoas surdas e 
ouvintes interessados em 
conhecer a segunda língua 
oficial do Brasil (Lei 
10.436/02) conforme 
legislação vigente pela 
realização do ensino 
pedagógico e básico de 
LIBRAS concomitante ao 
ensino do Português. 
 
- OFICINA DE ARTES: uma 
parceria do CESAS com a 
APABB uma associação sem 
fins lucrativos que atende 
pessoas com deficiência e 
suas famílias. A instituição 
contrata um professor de 
artes que atende aos nossos 
alunos e algumas pessoas da 
comunidade em nosso espaço 
escolar com atividades que 
auxiliam os alunos no 
desenvolvimento da sua 
criatividade, autonomia, 
imaginação, atenção, 
coordenação motora, todos 
essenciais para o sucesso de 
seu processo de 
aprendizagem, além de 
expandir a percepção que o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professores da sala 
de recursos e 
professor de artes – 
funcionário APABB 
 
 
 
 
 
 
Professores da sala 
de recursos e 
professores do 1º. 
Segmento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professores da sala 
de recursos 
 
 
 
Professores da sala 
de recursos e 
professores da 
biblioteca 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semanalmente 
(quinta-feira) 
 
 
 
 
 
 
 
Diariamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semanalmente 
(quinta-feira) 
 
 
 
Semanalmente 
(quinta-feira) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por meio da observação 
de seu desenvolvimento 
e participação nas 
atividades. 
 
 
 
 
 
 
Por meio da observação 
de seu desempenho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por meio da observação 
do seu processo de 
aprendizagem. 
 
 
Por meio da observação 
do seu processo de 
aprendizagem. 
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estudante tem de si mesmo e 
do mundo. 
- HORTA ESCOLAR: em 
parceria com professores da 
escola a sala de recursos 
participa dos cuidados da 
horta escolar com seus 
alunos, um trabalho que 
estimula e auxilia o aluno no 
exercício de sua autonomia, 
responsabilidade, 
coordenação, percepção, 
socialização, atenção, uma 
atividade complementar que 
enriquece e favorece sua 
aprendizagem. Utilizar o 
plantio de sementes e mudas 
como meio de conhecimento 
e aprendizado, 
proporcionando pequenas 
mudanças de hábitos, ao 
longo do projeto. Utilizando o 
reaproveitamento, a 
reciclagem através da coleta 
de materiais orgânicos de sua 
residência, para elaboração 
da compostagem, os alunos 
modificam à sua maneira de 
pensar sobre o lixo. 
Trabalhando o conhecimento 
de forma interdisciplinar e 
concreta facilitando a 
aprendizagem e assimilação 
dos conteúdos pelos 
estudantes. 
- Projeto Autonomia 
desenvolvido pela sala de 
recursos com o objetivo de 
desenvolver suas habilidades 
funcionais, auxiliando o 
estudante nas práticas sociais 
do dia a dia, como: uso do 
dinheiro, cuidados pessoais, 
interação social, produção de 
sua alimentação, entre 
outros. 
- Projeto Mala do Livro uma 
parceria com a biblioteca 
onde juntas desenvolvemos 
um trabalho inclusivo 
atendendo as turmas do 1º. 
Segmento, com a distribuição 
de livros para leitura com 
sugestões de atividades, com 
o intuito de estimular o gosto 
pela leitura e favorecer a 
aprendizagem. 
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N 
º 

OBJETIVO
S 
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O S 

AÇÕES 
ESTRATÉGICA

PARCERIA
S 

 
PÚBLICO 

CRONOGRA
M A 

 
AVALIAÇÃO 
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S ENVOLVIDA
S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viabilizar o 

trabalho 
pedagógico 

e 
envolviment

o dos 
profissionai
s da área 

pedagógica 
da Escola. 

1 Promover 
a integração 

dos 
professores 
e troca de 

experiências 
profissionais. 

2 - Criar 
momento na 
Escola para 
favorecer os 

laços afetivos, 
com eventos 

comemorativos. 
3 – Efetivar o 
espaço das 

coordenações 
pedagógicas 

para 
capacitação 

dos 
profissionais. 
4 – Manter 

atualizada e 
informar aos 
professores 
acerca dos 

cursos 
oferecidos 

pela EAPE e 
demais 

instituições. 
5 – Discutir os 

temas 
transversais 
do Projeto da 

Escola e 
facilitar sua 

implementaçã
o. 

6 – Abrir 
espaços para 
discutir temas 
atualizados 
que impactam 
na vida da 
Comunidade 
Escolar da 
UE. 
7 – Criar 
metodologias 
e facilitar a 
organização 
dos recursos 
materiais 
utilizados no 
trabalho 
pedagógico da 
Escola. 

8 – 
Apresentação 

do currículo em 
movimento 

voltado para 
EJA. 
9 – 

Acolhimento e 
capacitação de 

novos 
profissionais da 
Escola acerca 

dos 
documentos 

que permeiam 
o trabalho 

pedagógico, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direç
ão 

SOE 
Salas de 
Recursos 

Classe 
Bilingue 
EAPE 
UNIE

B 
Educação 

Profissional 
do CESAS 

Universidade
s Institutos 
Federais 
Escolas 

Técnicas Apabb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professore
s 

 

1) Semana 
pedagógica 
dos 
semestres e 

nas 
coordenaçõ

es 
pedagógicas 

por área 
durante o 
semestre 

2) Durante 
o ano 
letivo 

3) Nas 
Coordenaçõ
es 
pedagógicas 

por área 
durante o ano 

letivo e no 
momento do 
ingresso de 

novos 
profissionais 

na Escola 
4) Nas 

Coordenaçõ
es 
pedagógicas 

por área 
durante o 
ano letivo. 

5) Nas 
Coordenaçõ
es 
pedagógicas 

por área 
durante o 
ano letivo 

6) Nas 
Coordenaçõ
es 
pedagógicas 

por área 
durante o 
ano letivo 

7) Durante 
o ano 
letivo 

8) Nas 
Coordenaçõ
es 
pedagógicas 

por área 
durante o ano 

letivo e no 
momento do 
ingresso de 

novos 
Profissionais 

na Escola 
9) Nas 

Coordenaçõ
es 
pedagógicas 

por área 
durante o ano 

letivo e no 
momento do 
ingresso de 

novos 
profissionais 

na Escola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Coordenação 
pedagógica do 

CESAS realizará 
avaliações 

processuais e por 
períodos específicos. 
A cada encontro com 
os profissionais, seja 

nas semanas 
pedagógicas, eventos 
docalendário escolar, 
haverá na pauta de 
trabalho a avaliação 

das ações 
executadas. No final 
do semestre letivo, 
será destacada nas 
coordenações por 
área o período da 

avaliação dos 
trabalhos 

pedagógicas do 
Semestre. 
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º 
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S 

ESPECÍFIC
O 
S 
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S 
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S 
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CRONOGRA

M A 

 

AVALIAÇÃO 

  temas 
transversais 

e 
funcionamen
to da Escola. 
10 – Planejar 
e 
implementar 
a agenda 
pedagógica 
do Semestre 
e elaborar as 
pautas das 
coordenaçõe
s por área 
semanais, 
observando: 
10.1) inform

es 
gerais 

10.2) semana 
do 
planejamento 
das ações do 
calendário do 

período. 
10.3) semana 

da discussão 
dos 

temas 
transversais, 

PPP e 
assuntos em 

destaque. 
10.4) semana 

da troca 
de 

experiências. 
11) Elaborar, 

a partir do 
Plano de Ação, 
manual da 
coordenação 
pedagógica, 
com as 
informações e 

fluxos do 
trabalho 

pedagógic
o. 

12) Humaniz
ar as 
relações 

interpessoais 
no que tange 
às 
coordenaçõe
s 
pedagógica
s. 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Garantir o 
sucesso dos 
do trabalho 
pedagógico 

dos 
estudantes 
da Unidade 

Escolar. 

1- Elaborar, 
implementar, 

ajustar, 
atualizar e 
avaliar o 

documento – 
plano de ação 

- próprio da 
Unidade 

Escolar para 
nortear o 

trabalho da 
coordenação 

pedagógica do 
CESAS 

2- Definir 
agenda 

semestral de 
acolhimento 

dos 
estudantes, 
com vistas a 

passar 
informações 

sobre o 
funcionamento 

do CESAS, 
direitos e 

deveres, e 
fluxos 

processuais do 
trabalho 

 
 
 
 
 

SEDF 
Direç

ão 
SOE 

Salas de 
Recursos 

Classe 
Bilingue 
EAPE 
UNIE

B 
Educação 

Profissional 
do CESAS 
Instituiçõe

s 
acadêmic
as (UNB, 

Apabb, UDF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudante
s e 

Comunid
ad e 

Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Durante 
o ano 
letivo. 
2) Início do 

semestre 
letivo. 

3) Durante 
o ano 
letivo 

 

1) Por meio 
de 
discussões 
nas 

coordenações por 
área, discutir o 

documento Plano de 
Ação, avaliando-o 

processualmente, ao 
final das reuniões. 

2) Avaliar 
sistematicamente o 
resultado do fluxo 
de 

atendimento ao 
estudante, dentro 

da pauta das 
coordenações 
pedagógicas. 

3) Avaliar 
sistematicamente o 
resultado do fluxo 
de 

atendimento 
ao estudante, 

dentro da 
pauta 

das coordenações 
pedagógicas. 
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º 
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S 
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O 
S 

AÇÕES 
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S 
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S 
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S 

 

PÚBLICO 
CRONOGRA

M A 

 

AVALIAÇÃO 

  pedagógico do 
CESAS 

3- A partir da 
criação da 
Equipe de 

Acolhimento 
para 

atendimento 
aos 

Estudantes, 
desenvolver 

processo que 
viabilize e dê 
efetivamente 
ao objeto da 

atividade dessa 
área, de forma 
a condução do 

aluno, com 
sucesso, 

durante sua 
vida 

acadêmica na 
Escola. 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantir a 
inclusão de 

pessoas com 
necessidade
s especiais, 
viabilizando 

a 
acessibilidad
e e espaços 
que venham 
possibilitar 
essa ação 

pela Escola 
com 

qualidade e 
respeito. 

1 Promover 
e apoiar a 
Equipe de 
acolhida da 
Escola no 
trabalho com 
os estudantes 
com 
necessidades 
especiais. 
2 Apoiar as 
Salas de 
Recursos, 
Classe 
Bilíngue, 
Atendimento 
aos estudantes 
com 
necessidades 
Surdo 
cegueira, de 
forma a dar 
melhores 
condições ao 
cumprimento 
do trabalho 
dessas áreas. 
3 Acompanhar 
o trabalho dos 
professores no 
atendimento ao 
estudante com 
necessidade 
especial, em 
específico à 
adaptação 
curricular da 
Educação 
Básica e da 
Educação 
Profissional 
4 – 
Sistematizar 
encontros e 
reuniões de 
trabalho entre 
os profissionais 
que atuam 
diretamente 
com a 
Educação 
Especial, 
visando a 
elaboração, 
implementação 
e 
acompanhame
nt 

o do trabalho 
da agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direç
ão 

SEDF 
SOE 

Salas de 
Recursos 

Classe 
Bilingue 
EAPE 
UNIE

B 
Educação 

Profissional 
do CESAS 
Instituições 

acadêmicas(UN
B 

, Apabb, UDF 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as 
ações serão 
realizadas 
durante o 
semestre 

letivo. 

 
 
 
 
 
 

 
1) Criar 

instrumentos 
para envolver a 

avaliação por parte 
dos alunos. 

2) Sistematizar 
encontros entre 
os professionais 
da 
Coordenação e 
Estudantes para 
acompanhar o 
andamento das 
suas demandas. 

 
1) A 

Coordenaçãopedagóg
ic a do CESAS 
realizará avaliações 
processuais 

e por períodos 
específicos. A cada 

encontro com os 
profissionais, seja 

nas semanas 
pedagógicas, 
eventos do 

calendário escolar, 
haverá na pauta de 
trabalho a avaliação 

das ações 
executadas. 

2) No final do 
semestre letivo, será 
destacada nas 
coordenações por 

área o período da 
avaliação dos 

trabalhos 
pedagógicas do 

Semestre 
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N 
º 

OBJETIVO
S 

ESPECÍFIC
O 
S 

AÇÕES 
ESTRATÉGICA
S 
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S 
ENVOLVIDA
S 

 

PÚBLICO 
CRONOGRA

M A 

 

AVALIAÇÃO 

  pedagógica da 
Escola 5 – 

Sistematizar 
reuniões de 
trabalho da 

Coordenação, 
envolvendo: 1) 
Coordenador 

Pedagógico da 
Educação 

Profissional 2º 
e 3º 

Segmentos; 3) 
Coordenador 

Pedagógica da 
Educação 

Especial; 4) 
Coordenadores 
Pedagógicos 

do 1º 
Segmento. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promover 
interação 

intercultural 
entre 

professor, 
estudantes e 

demais 
segmentos 
escolares, a 

fim de 
ampliar o 

respeito às 
diferenças 

de 
conheciment
o s prévios, 

gênero, etnia 
e classes 

sociais, com 
vista ao 

entendiment
o da 

diversidade 

1. Desenvolver 
o 
campeonato 
interclasses, 
destinado a 
selecionar 
estudantes 

para competir 
nos jogos 

interescolares 
do DF 

2. Ampliar 
e 
melhorar 
as 
ações de 

acolhimento 
dos 

profissionais 
recém- 

remanejados 
para atuar na 

Unidade 
Escolar. 

3. Discutir 
e definir 
temas 

relacionados 
aos eventos 
previstos no 
calendário 
escolar, 

Semana EJA, 
Semana da 
Consciência 

negra e 
Semana da 
Educação 
Inclusiva. 
4. Incluir 

na 
agenda 

pedagógica dos 
semestres 

visitas 
externas, cujos 
temas abordem 
a diversidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direç
ão 

SEDF 
Professores 

SOE 
Sala de 

Recursos 
Secretaria 

Classe 
Bilingue 

Instituições 
acadêmicas 

UNB 
UNDF 

Associaçõe
s Apbb 
GDF 

Governo 
Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Professor

es 
Estudante

s 
Comunida

d e 

  
 

1) Criar 
instrumentos 
para envolver a 

avaliação por parte 
dos alunos. 

2) Sistematizar 
encontros entre 
os professionais 
da 
Coordenação e 
Estudantes para 
acompanhar o 

andamento das suas 
demandas. A 
Coordenação 
pedagógica do 

CESAS realizará 
avaliações 

processuais e por 
períodos específicos. 
A cada encontro com 
os profissionais, seja 

nas semanas 
pedagógicas, eventos 
do calendário escolar, 

haverá na pauta de 
trabalho a avaliação 

das ações 
executadas. 

3) No final do 
semestre letivo, será 
destacada nas 
coordenações por 

área o período da 
avaliação dos 

trabalhos 
pedagógicas do 

Semestre 
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N 
º 

OBJETIVO
S 

ESPECÍFIC
O 
S 

AÇÕES 
ESTRATÉGICA
S 

PARCERIA
S 
ENVOLVIDA
S 

 

PÚBLICO 
CRONOGRA

M A 

 

AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promover a 
integração 

das 
disciplinas 

do Currículo 
Básico com 

as novas 
tecnologias. 

1. Foment
ar 
projetos 

pedagógicos 
usando as 

novas 
tecnologias 

com os 
profissionais do 
laboratório de 
informática e 

biblioteca. 
2. Incluir 
pauta de 
discussões 
para o 
trabalho do 
professor, 
utilizando-se 
do 

espaço do 
laboratório 

de 
informática. 
3. Organiz

ar 
aulas 

presenciais, 
complementan
do os estudos 

através de 
modo textual 
ou em vídeos 

online, 
preparadas 
em conjunto 

com o 
professor da 
disciplina, em 
parceria com 
o professor 

do laboratório 
de 

informática; 
4. Firmar 

parcerias com 
o 

Apabb, no 
sentido de 

implementar 
formação 

em tecnologia 
de informação 

direcionado 
para 

estudantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção 
Supervisão 
Pedagógica 

Laboratório de 
Informática 

Áreas 
Educação 
Especial 

UDF 
Apab

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudante

s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante o 
semestre 

letivo 
Durante o 
ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Coordenação 
pedagógica do 

CESAS realizará 
avaliações 

processuais e por 
períodos específicos. 
A cada encontro com 
os profissionais, seja 

nas semanas 
pedagógicas, eventos 
do calendário escolar, 

haverá na pauta de 
trabalho a avaliação 

das ações 
executadas. 
No final do 

semestre letivo, 
será destacada 

nas 
coordenações por 
área o período da 

avaliação dos 
trabalhos 

pedagógicas do 
Semestre 
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PLANO DE AÇÃO DOS READAPTADOS CESAS 

 

APRESENTAÇÃO 

Este Plano busca o desenvolvimento de ação orientada na reelaboração das práticas 

profissionais de servidores readaptados, por meio da Sala de Leitura, de oficinas temáticas, 

apoio a Direção, com o objetivo de contribuir na dinâmica escolar.  

JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, o CESAS conta com um número significativo de professores 

readaptados. Estes profissionais pertencem a diferentes modalidades de atuação em 

quanto servidores da SEE. Na maior parte, permanecem nos locais de lotação, realizando 

atividades de cunho administrativo ou atividades que condizem com as restrições 

estabelecidas por laudo médico. 

Desse modo, servidores readaptados, ao se inserir em novas dinâmicas esolares, 

possibilitarão a realização da Missão da Secretaria de Estado de Educação do DF, que é 

oferecer uma educação publica e gratuita de qualidade. Em outros termos manter esses 

servidores readaptados significa promover também a auto-estima destes atores sociais pelo 

desenvolvimento do sentimento de serem pertencentes à organização; incluindo-os em 

ações significativas e que melhorem o desempenho da organização social como um todo. 

Por fim e considerando os diversos relatos sobre as ações já realizadas nas unidades 

educativas por profissionais readaptados,o CESAS,os incentiva na elaboração de projetos 

de trabalhos que complementem as ações desenvolvidas no cotidiano dos espaços 

educativos. 

OBJETIVOS 

• Reintegrar os profissionais readaptados; 

• Contribuir e estimular as práticas educativas. 

• Estimular os profissionais no desenvolvimento de práticas coletivas nas Unidades 

educativas. 



203 

• Auxiliar na sala de leitura  

• Auxiliar de Multimeios Didáticos 

• Confecção de materiais pedagógicos 

• Confecção de materiais pedagógicos. 

 Desta forma acreditamos que o processo de formação, vivenciados pelos servidores 

readaptados contribuirá para qualificar as práticas contextualizadas nos espaços 

educativos. 
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PLANO DE AÇÃO – SALA DE LEITURA 2022 

Atividades a serem desenvolvidas 
pela Sala de Leitura Virtual 

Paulo Freire - CESAS 

 Nome/ Matrícula professores readaptados 

Celia Weizenmann da 
Matta/203278-3 Braulia 
Mendonça Amancio/39776-8 
Sandra Magna Cavalcante 
Novais/37363-X Adriana Cerchi 
Nascimento/49769-X Zuleide 
Maria Alvarenga GeHlen/36381-2 

Francisco de Assis dos Santos 
Filho/0300625-5  

Maria Helena de 
Carvalho/26321-4 Nélio 
Sousa Bezerra/204669-5 

Celma Leite/39674-5 

Cesas 

Brasília, agosto/2022 
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Visão geral 

 

Para incentivar a leitura e a escrita, formando leitores, é preciso que a sala de leitura da escola 

seja conduzida por um trabalho dinâmico, atrativo e organizado. 

O estudo e a leitura são ingredientes básicos e fundamentais, que favorecem e influenciam a 

aprendizagem dos alunos sendo um espaço dinâmico. Os alunos precisam fazer do uso deste 

espaço como uma rotina, pois este deve ser um momento de convivência social, um centro atrativo 

de aprendizagem. 

  Ajudá-los a descobrir este mundo é divertido e enriquecedor e é também o trabalho do 

professor para uso da sala de aula.  

 É importante o trabalho do professor para o uso da biblioteca ajuda os professores regentes 

de turma na condição de um trabalho organizado e voltado para a formação de leitores;
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Objetivos 

1. Contribuir com o progresso escolar dos alunos do EJA/CESAS; 

2. Oferecer suporte aos professores, alunos e demais profissionais da escola; 

3. Estimular hábitos de leitura no corpo discente; mediante ao Projeto Voar te dá Asas, em 
parceria com a Sala de Recurso: 

4. Elaborar materiais educacionais, juntamente com a elaboração de murais com temas 
definidos junto com os professores; 

5. Orientar os alunos nos trabalhos a serem realizados; 

6. Promover, proporcionar e divulgar materiais informativos e educativos; 

7. Desenvolver atividades dentro dos temas propostos junto com os professores regentes: 

8. Estabelecer relação de confiança com os alunos; 

9. Disponibilizar aos alunos e professores os livros e materiais que ajudem os mesmos a 
realizarem atividades propostas. 

10. Organizar os livros e espaço da Sala de Leitura. 
 

 

Especificações 

Os objetivos descritos acima serão atingidos mediante diversas atividades, a serem 

decididas em conjunto por todo o corpo docente responsável pelas atividades da Sala de 

Leitura; 

Dsenvolvimento 

Público alvo 

Alunos e professores do CESAS 

 

Etapas do projeto 

O projeto será desenvolvido conforme descrito a seguir: 

1.Definir e inserir os temas que serão trabalhados pelos professores em sala de aula; 

deixando materioais previamente separados para pesquisa; 

 

    2.Desenvolver, pesquisar e elaborar materiais educacionais de acordo com os 

temas      definidos; 

 3. Criar um espaço de comunicação com o aluno para sugestões de novos temas a 

serem desenvolvidos, data de inserção de novas conteúdos e  outros assuntos de interesse 

da comunidade escolar do CESAS
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Temas 

 

 Incentivo à leitura  - Sugerir gêneros de livros a serem lidos por segmento, informar 

aos alunos os livros mais indicados pelo ENEM, fazer levantamento dos livros e autores 

mais procurados na sala de leitura, fazer uma pesquisa sobre os livros mais lidos pela 

comunidade escolar etc. 

 Clube do Livro - Indicar a Leitura de um livro, conto ou poema, por semana ou mês. 

Fazer por meio do mural levantamento junto ao aluno das impressões  sobre a leitura 

realizada. 

 Educação para a Saúde - Pandemia Covide 19 - Prevenção e tratamento ( artigos e 

entrevistas sobre o tema); Gravidez; Dependência de Drogas; Depressão; Distúrbios 

emocionais em tempo de pandemia, etc. 

 Autoajuda- livros, textos, artigos e filmes sobre autoajuda. 

 Bibliotecas virtuais - levantamento e disponibilização dos endereços de bibliotecas 

virtuais. 

 Videoteca - sugestões de filmes relacionados aos livros que são indicados no 

segundo e terceiro segmento; sinopses dos filmes e comentários. 

 Educação para o trabalho- informações sobre profissões, etiqueta empresarial; 

relações humanas no trabalho; mercado de trabalho, elaboração de currículo, 

desenvolvimento de competência, etc. 

 Técnicas de estudo - textos orientando como estudar. 

 Informática - como pesquisar nos sites de buscas, redes sociais vantagens e 

cuidados, tutoriais etc. 

 Roda de conversa virtual sobre atualidades, literatura e talentos. 

 Mundo museu - levantamento e disponibilização dos principais endereços de museus 

que permitem visitas virtuais gratuitas. 

 Mundo da Música- textos e links sobre a história da música mundial e brasileira, 

clássica e popular; 
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Metodologia 

Os temas serão produzidos pela equipe da sala de leitura e professores  do CESAS. 

Cada professor será responsável pelo desenvolvimento e elaboração de material de um ou 

mais temas. 

Os temas serão elaborados por meio de pesquisas de texto, livros, artigos, produção de 
textos. 

 
Avaliação 

A avaliação das atividades desenvolvidas serão realizadas por meio do levantamento da 

participação das atividades desenvolvidas na sala de leitura no Mural de comunicação com os 

alunos.
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PLANO DE AÇÃO 2022: CULTURA DA PAZ 

Período de Execução: 2022 

1- Justificativa  

Considerando que:  

Precisamos refletir sobre as causas da violência, destacando e estimulando ações 

que contribuam para a afirmação de uma cultura de paz, sendo uma tarefa de todos (família, 

escola e sociedade). 

A escola vive um dilema, pois constitui-se, no imaginário coletivo, espaço privilegiado 

de formação de Jovens e Adultos. Seu papel é ir além da socialização do conhecimento. 

Dela se espera que socialize hábitos de relações intersubjetivas que, ao entrelaçarem no 

tecido social, conferem sustentação ao exercício dos direitos e deveres no convívio dos 

indivíduos e das comunidades.  

O educador dentro de sua casa pode produzir a paz, agindo de tal maneira que suas 

conversas estejam voltadas para o desenvolvimento daquele com quem está falando. O 

educador da paz, quando anda fora de casa, não pode se omitir de opinar e contribuir para 

que demonstre em seus gestos o que é democracia. As ideias e as ações nunca podem 

ser absolutas, e as melhores são ainda aquelas habitadas pela instrução e a humildade. O 

educador da sala de aula, de modo especial, possui um espaço privilegiado para educar 

para a paz. 

O debate sobre a violência escolar deve levar todos os profissionais da educação a 

abdicar do hábito de se postarem como vítimas de uma “sociedade inadequada”, para que 

seu compromisso com a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva e de 

qualidade. 

 As causas para o crescimento da violência são muitas, destacando-se a conjuntura 

econômica do país, o desemprego, a falta de políticas públicas para jovens.  

2. Objetivo Geral 

Conscientizar o aluno sobre a importância do “bem viver”, priorizando a formação de 

valores e ética, despertando o potencial de humanização de forma responsável e crítica.  

3. Objetivos Específicos  

Identificar a natureza dos focos que geram a violência.  
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Analisar junto ao grupo (alunos, professores, funcionários, pais e comunidade) a 

construção das relações interpessoais, desenvolvendo em conjunto medidas para a 

prevenção da violência no cotidiano social.  

Oportunizar momentos de busca, análise e ação-reflexão-crescimento. 

Criar estratégias que conduzam à vivência e atitudes cotidianas de paz. 

Buscar alternativas de paz, com ações transformadoras da realidade, acerca da 

situação vivenciada no dia-a-dia escolar, propondo à família, à comunidade escolar, e à 

sociedade uma nova visão frente à violência.  

4. Ações 

Diálogo, reflexão, elaboração do conjunto de regras para cada turma.  

Trazer de casa ações práticas que promovem a PAZ – gestos concretos: com a 

família, com os vizinhos, com a comunidade. 

 Listar as contribuições práticas que promovem a PAZ – gestos concretos: com os 

colegas, com os professores, com os funcionários e com as pessoas que circulam pela 

escola. JANELAS PARA A PAZ (cartazes, poemas, desenhos, frases de impacto). 

Confecção de frases com PALAVRAS que contribuem para a Paz ( mundo e 

pombinhas com palavras) 

Durante os jogos, sem juiz – cada um reconhecer os erros. 

Durante a mateada: aproveitar para estreitar laços de amizade, diálogo, convívio, 

respeito, etc. 

Caminhada pela paz – em conjunto com a comunidade de forma silenciosa, de 

branco, com faixas, cartazes, pombas ...  

Totten da Paz – notícias (com paz/sem paz). 

5. Metodologias/Estratégias  

Serão realizadas ações em conjunto, com o objetivo de envolver alunos, professores 

e funcionários, pais, comunidade em eventos, nos quais cada um se conscientize da 

importância de vivermos numa sociedade em que reine a paz e a harmonia, melhorando as 

relações sociais, diminuindo assim a violência que hoje impera em nossa família, escola e 

comunidade.  

Na escola, existe o predomínio de um enfoque sócio-afetivo, que visa, 

essencialmente, a corrigir os comportamentos violentos que ocorrem cotidianamente, a 
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exercitar o diálogo na solução de conflitos, a “vivenciar” com jogos de simulação e outros 

recursos, problemas vinculados à vivência, como discriminação, a intolerância, a 

prepotência do mais poderoso, etc. 

6. Recursos Humanos  

Professores, pais, alunos, funcionários, comunidade, palestrantes. 

7. Recursos Materiais/Financeiros  

Materiais: áudio, material de expediente, sala de aula, quadra da escola, passeio à 

comunidade.  

Financeiros: Todo o trabalho será desenvolvido de forma voluntária sem a absorção 

de recursos financeiros. 

8. Cronograma  

Durante o semestre de 2022. 

9.Avaliação  

A avaliação será realizada nas coordenações, com a participação de professores, 

direção e SOE procurando descrever e analisar os aspectos positivos e negativos do 

trabalho até então desenvolvido, com o intuito de diversificar as atividades para a 

consequente melhoria do Projeto. 

Para tanto, valer-se-á dos seguintes instrumentos de avaliação: - diálogos; 

registro de observações; 

 questionários;  

debates em grupos; 

mudança de atitudes; 

repensar atividades pré-estabelecidas; 

participação e envolvimento.  

Ao utilizar o instrumento de avaliação do questionário, contar-se-á com a opinião da 

família acerca das atividades desenvolvidas uma vez que os educandos irão levá-lo para 

casa para respondê-lo 
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PLANO DE AÇÃO 2022: CONSELHO ESCOLAR 

Ação Resultados esperados Metodologia/Procedimentos Responsáveis 
pela ação 

Levantamento 
diagnóstico da escola 

para uso no 

planejamento. 

Mapear os problemas 
essenciais e solucioná-los 

com o apoio de todos, além 
do intuito de tornar o 

conselho mais próximo e 
eficiente. 

Realizar para analisar satisfação junto a todos os 
segmentos, destacando pontos positivos e negativos das 

ações realizadas no ano anterior para saber onde 
estamos e para onde queremos ir. 

Planejamento das principais ações que serão priorizadas 
no semestre para a melhoria da escola. 

Equipe de gestão e 
coordenação 
pedagógicas. 

Definir e monitorar 
metas. 

Com a participação da 
equipe, desenvolver 

processo de planejamento 
semestral focado em 

resultados 

Socializar a analisar os resultados internos e externos de 
anos anteriores e do ano vigente no planejamento inicial, 
para definir novas metas e quais as ações para alcançar 

as mesmas. 

Equipe de gestão e 
coordenação 
pedagógicas. 

Mobilizar apoio da 
equipe para 

estabelece altas 
expectativas de 
aprendizagem 

Reverter em atitudes e 
comportamentos de 

membros da equipe que 
apresentem resistências, 
baixas expectativas e/ou 

medo de mudanças. 
Trabalho com direção e 
equipe docente para ir 

além das metas 
estabelecidas pela SEDF. 

Realizar monitoramento semestral através do 
levantamento dos índices de desempenho dos 

estudantes. 

Equipe de gestão e 
coordenação 
pedagógicas. 
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14. PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

 

PROJETO MUSICALIDADE NO CESAS 

TIPO PROJETO – COMPLEMENTAR E INTERDISCIPLINAR  

EIXO TECNOLÓGICO PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

CÓDIGO DO CURSO Projeto Pedagógico CESAS 

CARGA HORÁRIA Semanal – Desenvolvido durante o Semestre letivo 

MODALIDADE Presencial – Área Pedagógica Complementar e/ou interdisciplinar  

EMENTA 

Promover aprendizagem musical para a comunidade do CESAS e para a 

comunidade próxima e interessada, atendendo o que preconiza a legislação 

quando apresenta a música como conteúdo obrigatório dentro do Projeto 

Político Pedagógico da Escola. 
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PERFIL DO EGRESSO 

Estudantes matriculados nos Primeiros, Segundos e Terceiros Segmentos 

para as aulas de Musicalidade dentro da grade horária do currículo básico, 

podendo atender, além destes já mencionados, a comunidade escolar 

próxima à Escola dentro da Oficina Roda de Musicalidade, que acontece no 

horário alternativo, de 18h às 19h. 

REQUISITOS PARA INGRESSO Não há requisito para o ingresso do estudante 

CERTIQUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONALADOS A 
SEREM EMITIDOS 

Sem certificação – Projeto Pedagógico 

MATRIZ CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR C.H.S (h)* C.H.M(h)* C.H.T (h)* 

Artes – 1 Segmento 1hora 5 horas 20h 

Área Complementar 4 horas 20 horas 80h 

 

  

14.1) Curso de Qualificação Profissional Cuidador de Idoso 
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CURSO QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL - CESAS 

CUIDADOR DE IDOSO 

TIPO  Qualificação Profissional  

EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE SAÚDE E SEGURANÇA 

CARGA HORÁRIA 200 horas 

MODALIDADE 

Presencial, consoante Artigo 10 da Portaria 359/2022. 

EMENTA 

Capacitar e instrumentar os estudantes a desenvolverem habilidades de 

cuidado do idoso, respeitando os aspectos físico, mental, social e legal, bem 

como, torná-los aptos para o relacionamento humanizado com o idoso, seus 

familiares e equipe multiprofissional. 

PERFIL DO EGRESSO 

Como concluinte do Curso de Qualificação Profissional  de Cuidador de Idoso, 
o estudante deve adquirir as competências necessárias para executar com 
segurança, atividades que visem o bem-estar da pessoa idosa por meio do 
cuidado prestado em nível básico, levando à atenção integral à saúde da 
pessoa idosa. Para tanto, deve no decorrer do curso, mobilizar e articular com 
pertinência os saberes necessários à ação eficiente e eficaz, integrando 
suporte científico e prático que lhe permita buscar atualização constante por 
meio de estudos e pesquisas, assumindo postura profissional condizente com 
os princípios que regem as ações na área de saúde. 
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REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

- Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental II (6o a 9o) 
completo 
- Idade mínima exigida: 18 (dezoito) anos. 
- Conhecimentos e/ou experiências prévios requeridos, se for o caso: 
Sem exigência de experiência ou conhecimento como pré-requisito. 

CERTIQUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONALADOS A 
SEREM EMITIDOS 

Ao final do curso o estudante que cumprir com a carga horária exigida (200 
horas) e for considerado apto em todas as disciplinas do curso receberá um 
certificado de CUIDADOR DE IDOSO, estando a partir disso habilitado para 
atuar na função. 

 Componente Curricular 

Matriz Curricular 

C.H.S (h)* C.H.M (h)* C.H.T (h)* 

 Português Básico 4 16 20 

 Fund. do trabalho de Cuidador de Idoso 4 16 32 

 Psicologia aplicada à Pessoa Idosa 4 16 16 

 Noções de Primeiros Socorros – Urgência 
e Emergência 

 
4 

 
16 

20 

 Saúde do Idoso 4 16 20 

 Cuidados com a Pessoa Idosa 4 16 36 

 Fundamentos de nutrição para o idoso 4 16 20 

 Práticas Supervisionadas 4 12 36 

  200 

*C.H.S. (h): CARGA HORÁRIA SEMANAL (horas) 

*C.H.M. (h): CARGA HORÁRIA MENSAL (horas) 

*C.H.T. (h): CARGA HORÁRIA TOTAL (horas) 

 

14.2) Curso de Qualificação Profissional Auxiliar de Cozinha 
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CURSO 
AUXILIAR DE COZINHA 
 

TIPO  Qualificação Profissional  

EIXO TECNOLÓGICO Turismo, Hospitalidade e Lazer 

CÓDIGO DO CURSO 278082 

CARGA HORÁRIA 220h 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul – CESAS deve 

propiciar condições para que os egressos da Educação Profissional 

apresentem um perfil caracterizado por competências básicas e 

segurança para o desenvolvimento das suas atribuições 

profissionais ao executar o preparo de alimentos e organização da 

cozinha. Estará apto a realizar mise-en-place das produções 

gastronômicas; cortes, posicionamento, congelamento, 

armazenamento e conservação adequada de frutas, verduras, 

carnes, aves, peixes, crustáceos e frutos do mar seguindo os 

princípios das boas práticas de manipulação de alimentos e zelo 

pelas condições de segurança no local de trabalho 
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REQUISITOS PARA INGRESSO 

Os interessados em ingressarem no curso de Auxiliar de Cozinha 

devem possuir como escolaridade mínima o Ensino Fundamental 

II (6º a 9º) – Incompleto e idade mínima de 16 anos.  

A forma de ingresso se dará através de pré-matrícula, por 

ordem de chegada e posterior confirmação. Todos os 

procedimentos devem ser realizados na unidade ofertante ou 

remota. 

CERTIQUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONALADOS A SEREM 
MITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul – CESAS 

expedirá e registrará, sob sua responsabilidade, o certificado de 

qualificação profissional, para os Estudantes que tiverem 

concluído (apto) o Curso de Qualificação Profissional – Auxiliar de 

Cozinha. 

 

  Eixo: Turismo, Hospitalidade e Lazer 
Matriz curricular por componente 

Modalidade: 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Carga Horária: 220 horas  

 Curso: Auxiliar de Cozinha  

 Componente Curricular C.H.S (h)* C.H.M (h)* C.H.T (h)*  

 Ética / Relações Humanas 2 8 20  

 Matemática Básica 2 8 20  

 Empreendedorismo 2 8 20  

 Primeiros Socorros 2 8 20  

 Segurança do trabalho 2 8 20  

 Trabalho do Auxiliar de 
Cozinha 

10 40 120 
 

 Carga Horária Total  220  

*C.H.S. (h): CARGA HORÁRIA SEMANAL (horas)    

*C.H.M. (h): CARGA HORÁRIA MENSAL (horas) 

*C.H.T. (h): CARGA HORÁRIA TOTAL (horas) 
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14.3) Curso de Qualificação Profissional Assistente Administrativo 

CURSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

TIPO  Qualificação Profissional  

EIXO TECNOLÓGICO Gestão e Negócio 

CÓDIGO DO CURSO 221012 

CARGA HORÁRIA 200H 

MODALIDADE Presencial 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA 

Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 
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PERFIL DO EGRESSO 

O egresso estará apto a executar os processos 

administrativos, auxiliar atividades de apoio nas áreas de recursos 

humanos, finanças, produção, logística e vendas, atender 

fornecedores e clientes. Oferecer e receber informações sobre 

produtos e serviços. Tratar documentos variados. 

REQUISITOS PARA INGRESSO 

Poderão ingressar no curso profissional, interessados em 

atualizar-se ou que estão em busca de novos desafios e querem 

obter maior aprendizado nas técnicas oferecidas pelo curso. 

Devem possuir o Ensino Fundamental II Completo com idade 

mínima de 15 anos.  

A forma de ingresso seguirá as normas estabelecidas, para 

matrícula, pela Unidade de Ensino. 

CERTIQUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONALADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul - CESAS expedirá 
e registrará, sob sua responsabilidade, o certificado de 
qualificação profissional, para os Estudantes que tiverem 
concluído com aproveitamento satisfatório o Curso de  
Qualificação Profissional  – Assistente Administrativo. 

 Eixo: Gestão e Negócios 
Matriz curricular por componente 

Modalidade: 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Carga Horária: 200 horas  

 Curso: Assistente Administrativo  

 
Componente Curricular C.H.S (h)* 

C.H.M 
(h)* 

C.H.T (h)* 
 

 Ética/ Relações Humanas 2 8 20  

 Informática Básica 2 8 20  

 Português Básico – Redação Oficial 
aplicada à administração 

2 8 30 
 

 Noções de Administração Financeira 
e Contábil / Matemática Básica  

2 8 20 
 

 Empreendedorismo 2 8 20  

 Práticas Administrativas 5 20 50  

 Práticas supervisionadas 5 20 40  

 Carga Horária Total  200  
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14.4) Curso Técnico em Gastronomia 

 

Eixo Tecnológico Turismo, hospitalidade e lazer 

Base Legal ● Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional); 

● Decreto Federal nº 5.154/2004 (Regulamentação da 
Educação Profissional e Tecnológica); 

● Resolução CNE/CP nº 1/2021 (Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação Profissional e Tecnológica); 

● Catálogo Nacional de Cursos Técnicos CNCT/MEC/2020 - 
Portaria MEC nº 870, de julho de 2008, com base no parecer 
CNE/CEB nº 5/2020; 

● Resolução nº 2/2020 - CEDF (Normas e Diretrizes para a 
Educação Básica no Sistema de Ensino do Distrito Federal); 

● Regimento Escolar, regulamentado na Portaria n. 180, de 30  
de maio de 2019.  

Modalidade Educação Profissional e Tecnológica - forma presencial 

Forma de oferta Concomitante e Subsequente 

Habilitação Profissional Técnico em Gastronomia 

Qualificação Profissional 1 Auxiliar de Cozinha 

Qualificação Profissional 2 Cozinheiro 

Carga horária 800 h 

 

Matriz Curricular da Educação Profissional e Tecnológica – Curso Técnico de Nível Médio 

em Gastronomia (Concomitante e Subsequente) 

Instituição Educacional: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
Unidade Escolar: CESAS – Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul  
Modalidade: Educação Profissional e Tecnológica – Presencial 
Curso Técnico de Nível Médio: Técnico em Gastronomia 
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer 
Forma de Oferta: Concomitante e subsequente  

Módulo Unidade Curricular Pré-requisito 
Carga 

horária 
total (h/a) 

Módulo I 

1 
 Ética e Cidadania    

 
 
 
 
 
 
 

20h 
(04h ANP) 

2 
Noções Básicas de Informática  20h 

(04h ANP) 

3 
Português Instrumental para o 
Exercício Profissional 

20h 
(04h ANP) 

4 
Matemática Instrumental para o 
Exercício Profissional 

20h 
(04h ANP) 
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5 
Higiene e práticas sanitárias  Estar 

matriculado no 
curso 

20h 
(04h ANP) 

6 
Pré-preparo e preparo de 
alimentos   

60h 
(12h ANP) 

7 
Gestão de produtos e estoque 20h 

(04h ANP) 

8 Prática Profissional I 20h 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO I 200h 

Certificação de Qualificação Profissional Técnica : Auxiliar de 
Cozinha 

 
 
 
 
 
 

Módulo II 

 9 Organização e gestão de serviços 
de cozinha 

 
 
 
 
 
 

Estar habilitado 
apto no Módulo 

I 

40h 
(08h ANP) 

10 Técnicas de pré-produção e 
produção de alimentos quentes 

60h 
(12h ANP) 

11 Técnicas de pré-produção e 
produção de alimentos frios 

60h 
(12h ANP) 

12 Técnicas de pré-produção e 
produção de panificação e 
confeitaria 

60h 
(12h ANP) 

13 Técnicas de pré-produção e 
produção de alimentos dietéticos, 
alergênicos, funcionais, naturais e 
veganos. 

60h 
(12h ANP) 

14 
Prática Profissional II 

20h 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO II 300h 

Certificação de Qualificação Profissional Técnica: Cozinheiro 

Módulo III 

15 Planejamento, supervisão e 
gestão de serviços gastronômicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estar habilitado 
apto nos 
Módulos 

I e II 

40h 
(08h ANP) 

16 Elaboração, desenvolvimento e 

gestão de cardápios 

20H 
(04h ANP) 

17 Seleção e harmonização de 
bebidas e outros 

40h 
(08h ANP) 

18 Técnicas e Operacionalização de 
Cozinha Brasileira 

60h 
(12h ANP) 

19 Técnicas e Operacionalização de 
Cozinha Internacional 

60h 
(12h ANP) 

20 Técnicas e Operacionalização de 

Cozinhas contemporânea 

60h 
(12h ANP) 
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21 Prática Profissional III 20h 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO III 300h 

CARGA HORÁRIA TOTAL PRESENCIAL DO CURSO 652h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS DO CURSO 148h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 800h 

Diplomação de Habilitação Profissional Técnica: Técnico em Gastronomia 

OBSERVAÇÕES: 
1. Horário de funcionamento da unidade escolar: 7h às 23h. 
2. Turno e horário das aulas: 
     Matutino – 7h50 às 12h / Vespertino – 14h às 18h / Noturno – 19h às 23h. 
3. Duração da hora-aula (h/a) para oferta concomitante/subsequente: 60 (sessenta) 
minutos. 

 

 

14.5) Projetos em andamento do Programa Novos Caminhos e 

os Cursos de Qualificação Profissional a partir do 2º 

semestre de 2022. 

 

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  2º/2022 
(Ofertados pela SEEDF) 

 
 

CURSOS ON-LINE E PRESENCIAIS 
 

✔ OPERADOR DE COMPUTADOR (15 vagas por turno) 

✔ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (30 vagas por turno) 

✔ JARDINEIRO (20 vagas por turno) 

✔ AUXILIAR DE COZINHA (20 vagas por turno) 

✔ CUIDADOR INFANTIL (15 vagas por turno) 

 
✔ OPERADOR DE COMPUTADOR - MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. 

* Ter 14 anos completos e Ensino Fundamental 1 (4ª série ou 5° ano); 
 

✔ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – EAD (on-line) ou MATUTINO, VESPERTINO E 
NOTURNO.  
* Ter 15 anos completos e Ensino Fundamental 2 (8ª série ou 9º ano); 
 

✔ JARDINEIRO – MATUTINO E VESPERTINO. 
* Ter 15 anos completos e Ensino Fundamental 1 (4ª série ou 5º ano); 
 

✔ AUXILIAR DE COZINHA – MATUTINO E NOTURNO. 
* Ter 16 anos completos e Ensino Fundamental 2 (4ª série ou 5º ano); 
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✔ CUIDADOR INFANTIL – MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO. 
* Ter 18 anos completos e Ensino Fundamental 2 (8ª série ou 9º ano); 

 
 

NOVOS CAMINHOS 
Cursos presenciais oferecidos pelo programa Novos Caminhos 

(com professores enviados pelo MEC) 
(Matrículas abertas até que se forme a turma com o mínimo de alunos exigido.) 

 

✔ OPERADOR DE COMPUTADOR 
Turno: vespertino (20 vagas) 
Carga horária: 160h. 
Escolaridade mínima: Fundamental 2 completos 
Idade mínima: 15 anos 
 

✔ BALCONISTA DE FARMÁCIA 
Turno: online (60 vagas) 
Carga horária: 240h. 
Escolaridade mínima: Fundamental 2 completos 
Idade mínima: 16 anos 
 

✔ PORTEIRO E VIGIA 
Turno: vespertino (30 vagas) 
Carga horária: 160h. 
Escolaridade mínima: Fundamental 1 completo 
Idade mínima: 15 anos 
 
Obs:  

✔ Estudantes matriculados tem direito a alimentação escolar na modalidade presencial; 

✔ Estudantes aprovados recebem bolsa-formação ao final do curso, 

✔ Estudantes aprovados recebem certificação de conclusão pelo Novos Caminhos. 

 
 

 

14.6) Projeto Rádio de TV CESAS - RETOMADA DE ATIVIDADES 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso da Web para transmissão de audiovisual é uma realidade no mundo moderno. 

O stream de vídeo vem se popularizando e os provedores se multiplicam a cada dia, o que 

facilita a sua utilização por aqueles que se interessam em divulgar suas produções seja em 

versões pagas ou gratuitas (free). 

Por sua vez, as empresas televisivas comerciais, de olho no crescimento da 

demanda pelo acesso das pessoas a internet, também criam seus canais no mundo virtual. 
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O mesmo acontece com grandes empresas das mais diversas áreas, que procuram 

capacitar seus empregados, para atender as demandas técnicas da sociedade científico-

tecnológica em que vivemos. 

O uso da web para divulgação de informações e conteúdos tem excelente relação 

custo-benefício, pois permite o corte de gastos, e o melhor gerenciamento do tempo de 

produção, edição e veiculação. 

A Educação pública vem caminhando a passos muito lentos na aproximação e 

acesso ao mundo digital. É mister que docentes, discentes e gestão escolar estejam 

inseridos nessa dinâmica de aquisição e troca de conhecimentos no mundo digital. 

  Na modalidade da Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação profissional, 

o acesso e conhecimento digital são ferramentas potencializadoras das habilidades e 

competências desenvolvidas, promovem a autonomia e inclusão social, digital e qualificam 

o trabalhador- estudante em suas atividades profissionais.    

A Educação não pode ficar distante dessas facilidades da comunicação moderna e 

a pandemia nos mostrou o tamanho dessa defasagem. 

Neste sentido, Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul - CESAS, 

articulado a Educação Profissional e seguindo as novas Diretrizes Operacionais da EJA, 

constrói seu percurso educacional munido de uma visão humanística e de vanguarda que 

integra mídias, componentes curriculares e mundo do trabalho. 

Aproveitando o momento e as experiências adquiridas por docentes e discentes em 

razão da pandemia, enfrentando o ensino remoto e a utilização de múltiplas plataformas 

digitais tentando se aproximar e acessar o estudante, o projeto possibilitará o continuo 

processo deste desenvolvimento de forma interdisciplinar. 

De acordo com a reestruturação do CESAS, onde as aprendizagens se darão de 

forma presencial e não presencial, em todos os turnos e nos três segmentos, em um formato 

inovador, faz se necessária a reorganização de tempos e espaços afim de atender às novas 

demandas. Assim, o referido projeto funcionará como uma ferramenta de formação da 

comunidade escolar e na promoção de acesso e desenvolvimento de atividades 

pedagógicas em todos os segmentos. Permanecendo ainda a possibilidade de participação 

de estudantes e professores de outras Unidades Educacionais de EJA em projetos ou 

formações ofertadas pela escola. 

É relevante destacar que esse projeto também está intimamente vinculado ao 

Projeto Integrador de Letramentos Múltiplos do primeiro segmento, que funcionará dentro 

do componente curricular de Projetos e Programas, como um elo entre a educação 

profissional, digital e propedêutico. 
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Assim, a Direção do CESAS e comunidade escolar inseriu no presente Projeto 

Político Pedagógico da Unidade de Ensino a continuidade do projeto implementado desde 

2014 da TV e RÁDIO CESAS, com as devidas adaptações necessárias a nova conjuntura. 

Com isto, o CESAS está se colocando na vanguarda educacional do Distrito Federal 

transformando que que era apenas um desejo numa poderosa ferramenta de descoberta 

de talentos, criação, comunicação com a produção e transmissão de vídeo, aulas e vídeo 

conferências ao vivo, além de atividades cívico-cultural em tempo real, que proporcionarão 

a interatividade entre o estudante, o Professor e os Gestores com suas equipes de trabalho. 

Além disso, criar-se-á um banco de imagens para suportes em estudos e pesquisas de EJA 

e à formação em EJA+EPT, hoje inexistente na Unidade Educacional.  

O conteúdo a ser divulgado por meio da TV e RÁDIO CESAS será produzido pelos 

Docentes e discentes na forma de material didático-pedagógico, vídeo aulas, podcast, 

entrevistas, reportagem jornalística em sala de aula, eventos cívico-cultural da escola, datas 

festivas e comemorativas, programação voltada para os surdos que atenderá também os 

estudantes com deficiência visual através da audiodescrição. 

A produção audiovisual pode ser transmitida ao vivo, reprisada quando em grade de 

transmissão bem como ficar disponível de forma ‘off air’ para consultas posteriores. 

. 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover o acesso e o letramento em diversas plataformas de forma interdisciplinar, 

combinando conteúdo do currículo em movimento aos temas do mundo do trabalho. 

Produzir e transmitir conteúdo audiovisual educativo e formativo, de forma síncrona, 

assíncrona e ao vivo via web. 

 

OBJETIVOS 

1. Motivar a participação dos alunos e professores para a produção de vídeos, 

áudios, possibilitando o conhecimento destas linguagens criativas para a expressão de 

ideias; 

2. Servir de meio de interação na Educação não presencial entre a escola e o 

educando de EJA, transmitindo ao vivo audiovisuais de cunho pedagógico e mantendo um 

banco de imagens para consulta do estudante de acordo com sua necessidade; 

3. Transmitir ao vivo eventos de interesse do CESAS; 

4. Abrir um canal direto entre a Unidade Educacional e a Comunidade Escolar; 
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5. Dar visibilidade aos Profissionais da Educação junto à Comunidade Escolar; 

6. Transmitir ao vivo vídeos institucionais que possibilitem o registro e a divulgação 

de momentos relevantes para o amadurecimento da Educação no Distrito Federal, nas 

Coberturas Especiais do CESAS; 

7. Envolver todos os estudantes de 1º, 2º e 3º segmentos na produção audiovisual 

com oficinas de vídeo aproveitando horários vagos e janelas. 

8. Atender o primeiro segmento no projeto integrador de Letramentos Múltiplos, onde 

as aprendizagens se darão de forma interdisciplinar, favorecendo o acesso e a 

aprendizagem de estudantes que necessitarão de conhecimentos digitais nas etapas 

subsequentes (segundo e terceiro segmentos). 

9. Servir de ferramenta para a pesquisa e formação de toda a comunidade escolar 

do CESAS, e de docentes de outras Unidades de Ensino de EJA, em parceria com o Núcleo 

de Formação de EJA do CESAS, inserido também neste PPP.  

10. Promover a criação, alimentação e a implementação de acervo virtual com 

materiais pedagógicos, conteúdos de formação e pesquisas de EJA. 

 

SITUAÇÕES E PROBLEMAS ATUAIS 

1. Inexistência do canal de veiculação ao vivo de programas audiovisuais na Rede 

Pública de Ensino do DF; 

2. Falta de equipamentos compatíveis com a produção e transmissão de stream de 

vídeo na SEEDF; 

3. A TV e RÁDIO CESAS possibilitará o aproveitamento dos alunos na modalidade 

presencial em horários vagos e janelas da grade horária, aproveitando o tempo ocioso com 

o aprendizado das técnicas de televisão e rádio, como pré-produção, produção e pós-

produção além de argumento cinematográfico, roteiro, fotografia, iluminação, áudio, edição 

e finalização; 

4. Manter na UE, com atividades complementares os estudantes com 17 anos que 

tenham concluído o Ensino Fundamental e encontram-se fora da idade de acesso ao 

Ensino Médio na modalidade EJA presencial e EAD. 

RESULTADOS ESPERADOS 

1. Participação e engajamento de todos os professores de 1º, 2º e 3º segmentos e 

nos três turnos, para a utilização da linguagem audiovisual bem como alunos do 1º, 2º e 3º 

segmentos também dos três turnos, possibilitando a interação de todas as disciplinas 

curriculares ofertadas pela escola; 

2. Garantia de sucesso na interação entre as Mídias Educacionais, os componentes 

curriculares e as transversalidades; 
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3. Garantia de que os produtos audiovisuais elaborados por professores e 

estudantes do CESAS atenderá a expectativa dos discentes e comunidade escolar. 

4. Independência nas transmissões de produtos audiovisuais pedagógicos e 

culturais; 

5. Acessibilidade garantida a todos os professores e estudantes do CESAS; 

6. Baixíssimo custo de manutenção do sistema de transmissão com a utilização de 

provedores gratuitos (livres); 

7. Melhora a autoestima dos estudantes e incentivo para que mais alunos se 

engajem na produção audiovisual da TV CESAS; 

8. Biblioteca virtual com produção de docentes e discentes, palestras de formação e 

materiais informativos 

9. A avaliação dar-se-á dentro de cada semestre letivo. Para isto, haverá, exposição 

das produções dos estudantes realizadas ao longo do semestre. Com a possibilidade de 

realização de concursos de produção audiovisual para os alunos. 

ETAPAS DO PROJETO 

1. Criação do canal web de transmissão ao vivo de stream de audiovisual; 

2. Criação do laboratório/oficina de vídeo para o aprendizado de professores e alunos; 

3. Definição das atribuições da TV CESAS – Preparar os docentes para a linguagem 

audiovisual e os discentes para a linguagem e produção de vídeos; 

4. Elaboração em parceria com os setores responsáveis de materiais de divulgação e 

formação profissional de EJA, EJA/EPT 

5. Definição dos profissionais que cuidarão da produção e transmissões e banco de imagem 

– Coordenador Operacional do Projeto: Jorge Geovani Ferreira – professor matrícula 

37077-0 e um Assistente Operacional a ser selecionado. 

6. Levantamento de equipamentos necessários a serem comprados para a retomada das 

atividades da Rádio e Tv. 

  02 câmeras digitais de vídeo com entrada para microfone e fones de ouvido e duas 

bolsas para o transporte; 

 06 baterias para as câmeras; 

 02 tripés para iluminação; 

 02 refletores de luz fria;  

04 coletes, porém, estes poderão ser produzidos pelo grupo de corte e costura do 

próprio CESAS. 
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Serão utilizados os laboratórios de informática da escola para a pesquisa e 

produção, sendo necessários que estes estejam com programas específicos para captura, 

tratamento e edição de imagens. 

 

6. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

Inexistência de equipamentos necessários para a produção de transmissão ao vivo 

de audiovisuais. 

 

METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

- Encaminhar à Direção do CESAS proposta de retomada das atividades da TV e 

RÁDIO CESAS por meio de plataformas livres; e atuarão em parceria com as equipes 

pedagógicas de EJA/EPT e diretivas escola, atendendo as novas demandas. 

- Encaminhar a Direção do CESAS proposta seleção, organização e implantação de 

equipe operacional da TV CESAS. 

 

COORDENAÇÃO E EQUIPE 

Coordenador Executivo: Reus Antunes de Oliveira – 36.150-X 

Coordenador Operacional – Jorge Geovani Ferreira – 37.077-0 

Assistente de Operação: a definir 

Equipe de Trabalho: Comunidade escolar do CESAS. 

 

CUSTO DO PROJETO E VIABILIDADE FINANCEIRA 

Em levantamento 

AUTOR DO PROJETO 

Jorge Geovani Ferreira – matrícula SEEDF 37.077-0 
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) Plano de ação de busca ativa de estudantes para o Centro de Ensino de 

Jovens e Adultos da Asa Sul 

 

1. Introdução ao Tema 

A Busca Ativa Escolar é uma estratégia que articula uma metodologia social com 

uma ferramenta tecnológica e, assim, permite o planejamento cuidadoso do retorno dos 

alunos à escola, por meio de ações intersetoriais e do acompanhamento da permanência 

do estudante por um ano após seu retorno. A Busca Ativa Escolar não consiste, portanto, 

em um modelo engessado a ser aplicado de maneira universal. Pelo contrário, as 

estratégias são desenvolvidas com a articulação da gestão escolar com outros serviços 

públicos, como a assistência social, conselhos tutelares e secretarias de Saúde. Ao 

compreender que as razões que mantêm os alunos fora da escola não estão reduzidas a 

fatores meramente pedagógicos, a metodologia da Busca Ativa propõe respostas 

multissetoriais, qualificando os gestores para a identificação das causas da evasão e para 

a elaboração de estratégias eficazes. A busca ativa é extremamente importante. É por meio 

desse processo que localizamos nosso estudante e identificamos as dificuldades para o 

seu retorno à escola. 

Na Educação de Jovens e Adultos, o objetivo da busca ativa, para além do retorno do 

estudante às aulas, é manter o vínculo com a escola. Historicamente o Centro de Ensino 

de Jovens e Adultos da Asa Sul sempre se notabilizou como uma escola acolhedora 

fortalecedora nos relacionamentos, favorecendo o ensino e estimulando melhorias na 

estrutura da educação. O elevado números de alunos na escola sempre evidenciou que 

havia um diferenciador de grande impacto no interesse e permanência de alunos no Centro 

de Ensino de Jovens e adultos da Asa Sul (CESAS). Ao longo dos anos esse cenário foi se 

modificando e os alunos matriculados no CESAS foi abandonando a escola, causando uma 

evasão escolar, principalmente pós pandemia sem que houvesse de fato uma intervenção 

e um planejamento pedagógico para reverter esse cenário. A chegada da pandemia 

acentuou ainda mais o abandono dos alunos devido a várias causas identificadas, mas não 

codificadas e pontuadas  

Uma relevante ação para prevenir o abandono e a evasão escolares, é a implementação 

da Busca Ativa Escolar. A estratégia auxilia no planejamento de políticas públicas 

específicas visando o enfrentamento da exclusão, aqui cabe ressaltar que o número de 

alunos que tem deixado de frequentar a escola da rede pública no Brasil aumentou 

significativamente. 
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Uma reflexão e um maior engajamento do corpo de gestores e docentes despertou uma 

necessidade de elaborar uma proposta de um plano de ação no sentido de procurar meios 

que possar diminuir o impacto e consequências evasão escolar na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) do CESAS para isso Diante deste contexto, acreditamos contar com o apoio 

de toda comunidade escolar para implantação e sucesso no desenvolvimento desse plano 

ora elaborado. 

2. Justificativa 

A diminuição acentuada no número de alunos no Centro de Ensino de Jovens e Adultos da 

Asa Sul nos três turnos, matutino, vespertino e noturno levou gestores e o corpo docente a 

uma reflexão sobre uma forma de evitar o abandono dos alunos. Para isso foi sugerido a 

busca ativa dos alunos. A pandemia pode ter acentuado a situação de vulnerabilidade de 

muitas famílias e ampliado as desigualdades educacionais no Brasil. É hora de agir para 

garantir que nenhum aluno da Educação de Jovens e Adultos seja deixado(a) para trás. 

A Busca Ativa Escolar é uma estratégia muito útil para ajudar a garantir os direitos de todas, 

em especial o direito à educação. Mas só é efetiva com o envolvimento de todas as políticas 

públicas (educação, saúde, assistência social, entre outras) e com a participação e o 

engajamento ativos da sociedade. Essa questão precisa de uma atenção ainda maior em 

momentos de crises e emergências como este, causado pelo coronavírus. 

 

 

3. Objetivo geral 

O objetivo do plano da busca ativa é identificar alunos que estão fora da sala de aula que 

por diferentes razões interromperam os estudos antes da conclusão do Ensino 

Fundamental ou Médio.  

 4. Objetivos específicos 

● Formação de uma equipe intersetorial; 

● Formação de um comitê central com poderes de decisões; 
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● Medidas necessárias para a matrícula, permanência e aprendizagem desses alunos; 

● Conversa acolhedora e sensível as dificuldades dos estudantes; 

● Restabelecer o vínculo dos estudantes com a Escola; 

● Informar aos estudantes as alternativas possíveis para seu retorno às aulas, como 

prazos, atividades extraclasses para compensação de faltas, recuperação, projetos 

de retorno. 

 

5.   Etapas da construção da estratégia 

 

 

 
 

5.1 O envolvimento da escola 

As escolas devem fortalecer os vínculos dos estudantes com a escola: uma estratégia 
interessante é promover o acolhimento da comunidade e realizar um trabalho voltado para 
o desenvolvimento de competências socioemocionais; Acompanhamento é a palavra-
chave tanto dentro da escola quanto o monitoramento feito dentro das secretarias de 
Educação. 

 

5.2 O diálogo com as famílias 
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Realizar pesquisas constantes com famílias e estudantes: esse diálogo, além de colaborar 
para a manutenção da relação permite identificar quais são as dificuldades que causam a 
falta de participação e mapear possíveis casos que tem risco de evasão.  

  

 

5.3 A escuta dos estudantes 

 

 

 

A exclusão escolar pode estar relacionada à falta de diálogo das propostas pedagógicas 

com os reais interesses e necessidades dos(as) estudantes. Por isso, é interessante 

conhecer o que eles pensam sobre como deveria ser uma escola que os motivasse a 

permanecer nela. 

5.4 Sistematizar e atualizar os dados:  

 

Todas as informações devem estar devidamente registradas para, através da análise das 
evidências, conseguirem encontrar formas de solucionar os problemas encontrados. 

 

 

 

5.5 A atuação dos profissionais da Busca Ativa Escolar 
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Cada profissional envolvido(a) na estratégia desempenha um importante papel para a 

identificação dos alunos da escola, etapa fundamental para o enfrentamento à evasão 

escolar.  

 

 

5.6 Um trabalho coletivo 

 

Busca Ativa Escolar Na Prática que compõem um acervo digital com diversos conteúdos e 

recursos pedagógicos para apoiar o trabalho de cada um dos perfis profissionais atuantes 

na estratégia.  

Para enfrentar essa realidade e garantir que tenham seu direito à Educação garantida, são 

necessários o engajamento da população e uma articulação intersetorial para a execução 

da Busca Ativa. 

 Levando em conta os resultados dessa vivência prática, a estratégia deve ser repensada 

e redesenhada antes de ser amplamente disponibilizada para todas as pessoas envolvidas. 
 

6.  Ações sugeridas  

● Contatos telefônicos e/ou virtuais: 

● Ligações telefônicas. 

● Mensagens de voz. 

● Mensagens de texto por SMS, aplicativos de mensagens e e-mails. 

● Posts, podcasts e vídeos nas redes sociais (como Facebook, Instagram e YouTube).  
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●  Criação de um silo personalizado da campanha que pode ser colocado sobre a foto 

do perfil em algumas redes sociais, para sensibilizar e conscientizar a população. 

● Murais, blogs ou jornais virtuais das escolas. 

● Reuniões de famílias por videoconferência. 

● Conversas por WhatsApp, SMS ou outros programas de troca de mensagens. 

● Entregas de panfletos em pontos estratégicos como igrejas, rodoviárias, hospitais; 

feiras e outros; 

● Trabalhos com as instituições governamentais do Poder Judiciário e do Executivo e 

da iniciativa privada para captar futuros estudantes ou adotar turmas vinculadas (1º 

Seguimento da EJA); 

● Contratação de carros de som. 

● Buscar apoio na impressa, e no Sindicato dos Professores do Distrito Federal 

(SINPRO -DF). 

● Realização de uma semana ou dia D da Busca Ativa Escolar na Escola, em que os 

gestores e professores das unidades debatam o direito à educação, as causas da 

exclusão e a importância de manter   os jovens e adultos estudando e de incluir 

aqueles que deixaram de participar das atividades oferecidas durante o isolamento 

social ou já estavam fora da escola. 

 

 

 

7.  Resultados Esperados 

 

A busca ativa é uma grande aliada na prevenção da exclusão e do abandono escolar. 

Esperamos que por meio da busca ativa escolar, possamos alcançar o índice de 100 por 

cento dos estudantes em sala de aula e com os dados obtidos do plano de ação possamos 

traçar um perfil da realidade de cada aluno para que possamos antes que aconteça o 

abandono escolar.  
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15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP  
 

De acordo com as orientações gerais sobre organização curricular na Unidade 

Escolar, este Projeto Político Pedagógico estará em processo contínuo de discussão nas 

coordenações por área e encontros com profissionais da Unidade Escolar e Comunidade, 

observando as orientações e recomendações do Currículo em Movimento da Educação 

Básica, priorizando sempre o planejamento coletivo e debate, além das deliberações dentro 

da Unidade Escolar, que não só oriente, mas organize todo o trabalho pedagógico. 
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A Equipe Gestora do CESAS também promove sistematicamente e periodicamente 

reuniões com as famílias, comunidade do   CESAS, estudantes, profissionais da Unidade 

Escolar, além de atender diariamente o seu público, no sentido de avaliar processualmente 

as ações, objetivos e metas previsto no PPP, e vem ajustando este documento à medida 

que é necessário e levando em consideração o perfil da sua comunidade, visando dar 

excelência a sua missão para com a sociedade do Distrito Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EDUCAÇÃO NÃO TRANSFORMA O MUNDO. EDUCAÇÃO 

MUDA AS PESSOAS. PESSOAS TRANSFORMAM O 

MUNDO”. PAULO FREIRE. 
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