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Apresentação 
Este Projeto Político-Pedagógico do Núcleo de Ensino configura-se como um instrumento 

de elaboração, planejamento, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação da organização do 

trabalho pedagógico (OTP) do Núcleo de Ensino (Nuen) da Unidade de Internação de Saída 

Sistemática (Uniss), vinculado ao Centro Educacional (CED) 104 do Recanto das Emas, de 

acordo com a Portaria Conjunta nº 07 – Seedf e Sejus, de 17 de junho de 2021. 

Os estudantes do Nuen-Uniss estão cumprindo medida socioeducativa de internação, em 

decorrência de terem cometido ato infracional, comportamento descrito no Estatuto da Criança e 

do Adolescente – Eca (1990), portanto estão privados de liberdade. Ressalta-se que a Uniss 

atende adolescente e jovens que estão em processo de finalização da medida socioeducativa de 

internação, ou seja, estão sendo preparados para a reinserção social, comunitária e o 

desenvolvimento da autonomia.  

Dessa forma, a matricula dos estudantes no Nuen-Uniss perdura por um período de 90 

dias, podendo chegar até 120 dias, portanto tem-se uma rotatividade desse grupo ao longo de 

todo o ano letivo, tornando-se uma rotina o acolhimento e a despedida aos estudantes. Assim, 

esses eventos são considerados em todas as ações do Núcleo.   

É mister que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), em 

parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS), é responsável pela oferta, 

o acompanhamento e a avaliação da política pública de escolarização desses sujeitos. Assim 

sendo, em cada unidade de internação socioeducativa existe um Núcleo de Ensino (NUEN) – 

com estrutura física, equipe multidisciplinar e, inclusive, rotina pedagógica – responsável pela 

promoção dessa política (DISTRITO FEDERAL, 2018). 

Neste contexto, a comunidade escolar do Nuen-Uniss amplia-se do usual das unidades 

escolares da Rede, sendo composta por estudantes; diretor e vice-diretor da escola vinculante; 

integrantes efetivos da carreira Magistério Público do Distrito Federal e professores contratados 

temporariamente em exercício no núcleo; integrantes efetivos da carreira Assistência à Educação 

em exercício no núcleo; mães, pais ou responsáveis pelos estudantes; profissionais da Sejus e da 

Secretaria de Estado da Saúde do DF (SESDF) lotados na Uniss. 

 

A concepção deste PPP está vinculado ao desenvolvimento das coordenações 

pedagógicas, pois oportunizam análises da organização dos trabalhos desenvolvidos no núcleo, 

configuram-se como espaço-tempo de reflexões que caracterizam os processos formativos e de 
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autoformação docente, de forma a contemplar o processo de ensinar e aprender, os 

planejamentos interdisciplinares, o compartilhamento de experiências pedagógicas exitosas e 

inclusivas, o conhecimento mais aprofundado dos estudantes, a avaliação e a autoavaliação 

(DISTRITO FEDERAL, 2014), sendo assim imprescindíveis ao processo de produção/atualização 

deste documento.  

Considerando ainda a rotatividade dos estudantes, a complexidade dos grupos 

participantes da comunidade escolar e a rotina de uma unidade de internação socioeducativa, 

este PPP, a partir da reflexão do dia-a-dia, delineia trajetórias da organização, do 

desenvolvimento e da avaliação das ações do Nuen-Uniss que promove o direito à educação 

para sujeitos privados de liberdade. Sigamos para este contexto desafiador!  

 

Historicidade 

A Unidade de Internação de Saída Sistemática (UNISS), inaugurada em 10 de dezembro 

de 2013, está localizada na Região Administrativa do Recanto das Emas/DF, em área contígua à 

Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE). A UNISS se estabeleceu fisicamente em 

terreno anteriormente ocupado pelo CRESEM – Centro de Referência em Semiliberdade. 

Para o atendimento dos parâmetros arquitetônicos e da organização adequada do espaço 

físico, a estrutura edificada recebeu reformas e foi adaptada às necessidades para a consecução 

dos objetivos socioeducativos. 

A estrutura da UNISS é composta por quatro Casas de Convivência e possui capacidade 

máxima para 80 socioeducandos, em quartos que podem alojar de dois a quatro jovens. As 

Casas possuem refeitório comunitário.  

Diante da necessidade de contínuo aprimoramento das instituições dedicadas à 

socioeducação no Distrito Federal, a UNISS foi inaugurada como uma proposta pioneira de 

atendimento aos jovens que estão em processo de finalização de sua medida socioeducativa de 

internação. Tem como referencial teórico o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). 

A concepção da rotina institucional da Uniss objetiva potencializar os espaços de 

convivência institucional, a reafirmação da reinserção do jovem na comunidade e sua integração 

ao mundo do trabalho. Verifica-se ainda se as metas estabelecidas no Plano Individual de 
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Atendimento (PIA) foram alcançadas de forma a acarretar o desligamento institucional e a 

autonomia do socioeducando.  

O Nuen-Uniss, responsável pela oferta da escolarização, foi inaugurado no dia 10 de 

janeiro de 2014. A estrutura física do núcleo é dividida com a gerência de segurança e a gerência 

de saúde, não sendo assim um espaço específico para as ações pedagógicas. O funcionamento 

do núcleo é de segunda às sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.  

Figura da faixada de entrada do Nuen-Uniss 

 
Fonte: Repositório fotográfico Uniss-Nuen 

 O Nuen-Uniss possui a seguinte estrutura física:  

 05 salas de aula; 

 uma sala para coordenação pedagógica; 

 uma sala para professoras/es, dividida com profissional da Sejus; 

 Uma sala para supervisão; 

 uma cozinha de uso coletivo Seedf e Sejus; 

 quatro banheiros, sendo dois para os estudantes, um para professoras e servidoras 

Sejus e um para professor e servidores Sejus.  

Quanto à capacidade das salas de aula, tem-se:  
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Salas Estudantes por sala 

1 11 

2 14 

3 8 

4 8 

5 8 

Total máximo de estudantes 49 

Quadro 1- Capacidade de estudante por sala. 

 

Figura da sala de aula da sala 5 – Anos Iniciais 

 
Fonte: Arquivo fotográfico do Nuen-Uniss 

 

Diagnóstico  

A comunidade escolar do Nuen-Uniss é formada por estudantes; diretor e vice-diretor da 

escola vinculante; integrantes efetivos da carreira Magistério Público do Distrito Federal e 

professores contratados temporariamente em exercício no núcleo; integrantes efetivos da carreira 

Assistência à Educação em exercício no núcleo; mães, pais ou responsáveis pelos estudantes; 

profissionais da Sejus e da Secretaria de Estado da Saúde do DF (SESDF) lotados na Uniss, 

entretanto este PPP apresenta características e dados dos grupos de discentes e docentes.  
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No percurso de apreender o perfil dos adolescentes e jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa, a Codeplan realizou um estudo no qual foram entrevistados mais de mil 

adolescentes nessa condição. Essa pesquisa resultou em um documento intitulado Perfil e 

percepção social dos adolescentes em medida socioeducativa no Distrito Federal (DISTRITO 

FEDERAL, 2013).  

Como os jovens matriculados no Nuen-Uniss estão privados de liberdade, nessa 

pesquisa demarca-se o grupo específico de 539 adolescentes das unidades de internação 

socioeducativa, isto é, adolescentes que, à época da pesquisa, estavam em um estabelecimento 

educacional de internação, ou seja, em meio privativo de liberdade. Dentre esses dados 

levantados, destacam-se:  

Os adolescentes entrevistados são do sexo masculino, têm entre 15 e 18 anos, têm família 
– muitas vezes reduzida à mãe e aos irmãos –, são pobres, com renda média mensal de 
até três salários mínimos no domicílio. São negros – declaram-se pretos e pardos – em sua 
maioria. Residem em regiões administrativas predominantemente pobres no Distrito 
Federal: Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Planaltina, Santa Maria e tantas 
outras. E foi aí que nasceram (DISTRITO FEDERAL, 2013). 

 

No quesito escolaridade, 90,9% declaram estar matriculados e frequentar aulas, sendo que 

82% dos internos têm ensino fundamental incompleto, 15,8% concluíram o ensino fundamental e 

2,2% têm o ensino médio terminado.  Em relação ao processo educativo escolar, os adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa:  

[...] revelaram gostar da Escola, acreditam que ela seja uma via de transformação de suas 
vidas (93,7%), mas percebem-na como espaço no qual não se sentem seguros, visto que 
não a indicam como local seguro na pesquisa e a apontam como o quarto lugar dentre os 
que mais sofreram violência, possuem uma baixa escolaridade, acumulam histórico de 
punições em decorrência de indisciplina, inclusive transferência à revelia de seus interesses 
e de seus familiares, dificuldade com aprendizagem, infrequência, reprovações, abandono 
da escola, comprometimentos cognitivos e grande defasagem entre suas idades e o ano 
escolar que deveriam estar cursando (EVANGELISTA, p. 393, 2018). 
 

A seguir, apresenta-se o infográfico (Figura 1) o qual corrobora com a vinculação desses 

sujeitos como parte de grupos em situação de vulnerabilidade social, ou seja, situações 

potencializadoras que expõem a riscos a pessoa considerada vulnerável, colocando-a em uma 

condição de exclusão social. Essas dimensões são avaliadas por indicadores (índice sintético) 

que envolvem a situação econômica, a moradia, a educação, o capital humano, dentre outros 

fatores que buscam demonstrar os riscos, a capacidade de enfrentamento desses e a potencial 

recuperação dos danos (CUTTER, 1996).  
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Figura 2: Perfil dos Adolescentes em Medida de Internação no Distrito Federal 

 
Fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2014/03/25/pesquisa-inedita-aponta-quem-sao-os-jovens-do-sistema-
socioeducativo-do-df/ 

 

Em complemento aos dados dessa pesquisa distrital, o coletivo de professores elaborou o 

questionário Perfil dos Estudantes do Nuen-Uniss (Anexo 1) o qual objetiva 
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conhecer a especificidade de cada estudante com vistas ao planejamento dos 

projetos, ações, planos de trabalho e de aula. Esse instrumento é aplicado quando o 

estudante chega ao núcleo. 

Já em relação aos docentes em exercício no Nuen-Uniss, tem-se o seguinte 

quantitativo:  

Professores efetivos  Professores readaptados Professores em contratação 
temporária 

Total de professores 

6 1 7 13 

Quadro 2 – Quantitativo de docentes 

As Diretrizes Pedagógicas Escolarização na Socioeducação (Distrito Federal, 2014) 

estabelece o perfil adequado para os docentes atuarem na socioeducação indicando que esse 

profissional deve “embasar sua prática em concepções do ser humano, construídas a partir de 

reflexões pautadas nos princípios dos direitos humanos e do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase). No decorrer das avaliações e das propostas desenvolvidas pelo coletivo 

de professores, é premente a necessidade de formação continuada com abordagens e temas 

específicos para a atuação na socioeducação, enfatizando ainda mais a necessidade de 

promoção de ações de formação continuada nas coordenações pedagógicas.  

Vale ressaltar que, a partir da necessidade de orientação dos docentes referentes às 

normativas, aos procedimentos, às rotinas e aos aspectos gerais da organização do trabalho 

pedagógico, elaborou-se o documento Atuação Docente para Escolarização na Socioeducação 

(Anexo 2) o qual é objeto de estudo, consulta e discussão ao longo de todo o ano letivo. 

   

 

Função Social do Núcleo de Ensino 

A função social do Núcleo de Ensino (NUEN), vinculado ao CED 104 do Recanto das 

Emas, é promover a escolarização dos socioeducandos com vistas à sua formação cidadã e 

emancipadora, compreendendo os estudantes como sujeitos de direitos, de aprendizagens, 

promovendo-lhes novas formas de relacionar-se com eles mesmos, com o outro, com a outra e 

com o meio ambiente.  
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Missão 

Ofertar a escolarização para os adolescentes e jovens que estão cumprindo medida na 
Unidade de Internação de Saída Sistemática (Uniss).  

  

Princípios orientadores e concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas 

As concepções, princípios e diretrizes que norteiam as ações pedagógicas no Nuen-Uniss 

visam fortalecer a oferta da escolarização para os adolescentes e jovens em cumprimento de 

medida socioeducativa de internação, reconhecendo o direito desses sujeitos ao seu 

desenvolvimento pleno; à formação para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1990). 

Nessa perspectiva, este PPP ampara-se nos seguintes atos normativos: 

Lei nº 9.394, de 29 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB).  

• Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE).  

• Portaria 257, de 10 de outubro de 2013, que dispõe sobre os critérios de recrutamento, 

seleção e avaliação em processo, de servidores da carreira Magistério da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal, para exercício na Escola dos Meninos e Meninas do Parque, na 

Escola do Parque da Cidade – PROEM, na Escola da Natureza, nos Núcleos de Ensino das 

Unidades de Internação Socioeducativa e de Internação Cautelar, nos Núcleos de Ensino das 

Unidades Prisionais e no Núcleo de Atendimento Integrado/ SECriança do Distrito Federal, e dá 

outras providências. 

• Plano Distrital de Educação (PDE), 2015-2024, que estabelece diretrizes, metas e 

estratégias para o desenvolvimento do ensino no Distrito Federal. 

• Diretrizes Pedagógicas e Escolarização na Socioeducação, de dezembro de 2014, que 

orienta a organização do trabalho pedagógico nos Núcleos das Unidades de Internação e nas 

Unidades Escolares que recebem adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 

Semiliberdade e de Meio Aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade 

(PSC).  

 Currículo em Movimento do Distrito Federal, edições 2014 e 2018.  
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• Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo (PDASE), 2015- 2024, que estabelece 

princípios e diretrizes para o Sistema Socioeducativo do Distrito Federal.  

• Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 3, de 13 de maio de 2016, 

que define Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas. 

• Portaria Conjunta nº 10, de 1º de novembro de 2018, a qual dispõe sobre a cooperação 

mútua entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de 

Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude (SECRIANÇA)1, para oferta, 

acompanhamento e avaliação da política pública de escolarização de adolescentes em 

Internação Provisória, em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Internação, 

Semiliberdade e Meio Aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade 

(PSC) - e dos(as) adolescentes atendidos(as) pelo Núcleo de Atendimento Integrado - NAI. 

• Base Nacional Comum Curricular. Educação é a Base. Versão Final. 2019 

• Portaria Conjunta nº 07, de 17 de junho de 2021: Dispõe sobre a indicação de 

Unidades Escolares vinculantes dos Núcleos de Ensino das Unidades Socioeducativas de 

Internação e Internação Provisória; a lotação dos profissionais da educação; a matrícula e a 

escrituração escolar dos estudantes desses núcleos. 

• Portaria nº 55, de 24 de janeiro de 2022: Dispõe sobre os critérios referentes à atuação 

dos servidores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal nas atividades de 

docência e na orientação educacional; sobre a organização e atuação dos servidores integrantes 

da Carreira Magistério Público. 

• Organização Curricular – Ensino Fundamental – Segundo Ciclo – Anos Iniciais – 2022. 

• Organização Curricular – Ensino Fundamental – 3º Ciclo – Anos Finais – 2022 

A promoção da escolarização em uma unidade de internação socioeducativa é um grande 

desafio, pois soma-se à condição de privação de liberdade, a defasagem escolar, a 

vulnerabilidade emocional, trajetória escolar de insucessos, engessamento dos conteúdos, 

métodos, tempos e espaços das práticas pedagógicas. 

Como cativar os adolescentes e jovens para o mundo das aprendizagens e do 

conhecimento? Como proceder com a organização do trabalho pedagógico? São questões que 

são apresentadas no cotidiano do núcleo, no dia-a-dia das salas de aula.  
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Do ponto de vista teórico, nas discussões pedagógicas no núcleo e mesmo entre opiniões 

de demais atores envolvidos no processo de ensinar e aprender, observam-se alguns pontos: 

comuns:  

● Que os estudantes sejam reconhecidos como sujeitos de direitos; 

● Que estejam receptivos ao planejamento pedagógico; 

● Que lhes sejam propostas aprendizagens significativas considerando à iminente 

ressocialização.  

● Que seus contextos socioculturais sejam considerados; 

 

Segundo Ausubel, para haver aprendizagem significativa são necessárias duas 

condições: 

1. Em primeiro lugar, o socioeducando precisa ter uma disposição para aprender; 

2. Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente 

significativo para o socioeducando.  

As proposições de Ausubel partem da consideração de que os indivíduos apresentam 

uma organização cognitiva interna baseada em conhecimentos de caráter conceitual, sendo que 

a sua complexidade depende muito mais das relações que esses conceitos estabelecem em si 

que do número de conceitos presentes. Seria compreendido como uma rede de conceitos 

organizados de modo hierárquico de acordo com o grau de abstração e de generalização. A 

construção das aprendizagens significativas implica a conexão ou vinculação do que o indivíduo 

sabe com os conhecimentos novos, quer dizer, o antigo com o novo.  Sugere-se que os 

socioeducandos “realizem aprendizagens significativas por si próprias”, o que é o mesmo que 

“aprender a aprender”. Assim, garantem-se a compreensão e a facilitação de novas 

aprendizagens ao ter-se um suporte básico na estrutura cognitiva prévia construída pelo sujeito. 

Na sua teoria, Ausubel apresenta ainda uma aprendizagem que tenha como ambiente uma 

comunicação eficaz, respeite e conduza o estudante a imaginar-se como parte integrante desse 

novo conhecimento através de elos, de termos familiares a ele. Através da palavra, o educador 

pode diminuir a distância entre a teoria e a prática na escola, capacitando-se de uma linguagem 

que ao mesmo tempo desafie e leve o aluno a refletir e sonhar, conhecendo a sua realidade e os 

seus anseios. 
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Utilizando-se destes termos, então, espera-se que ao mesmo tempo em que o 

socioeducando adquira uma aprendizagem significativa, ele vá se tornando protagonista do seu 

conhecimento, o que poderia torná-lo também um protagonista em outras situações de sua vida. 

Porém, para uma utilização benéfica do protagonismo, valores éticos também devem estar 

incorporados na escola. 

Diante da sociedade atual, faz-se necessário uma metodologia de ensino que haja de 

maneira preventiva, na educação de valores éticos e morais, na formação consciente do indivíduo 

que reflete ética e moralmente diante de situações conflitantes, que exijam dele uma gama de 

princípios e valores que norteiem suas decisões, que venha de encontro com seus conflitos com 

as normas aceitas pela sociedade como um todo. É necessário humanizar aquilo que se ensina 

nas escolas, ou seja, dar vida ao conhecimento transmitido. Fazer com que os socioeducandos 

estabeleçam a relação daquilo que aprendem com aquilo que necessitam para viver melhor e 

contribuir para com o desenvolvimento da sociedade. 

O aprendizado de valores são conteúdos de ordem atitudinal que se relacionam ao 

aprender a ser e a conviver. Educar para os direitos humanos e para a cidadania, na lógica 

freiriana, é educar para a conscientização dos próprios direitos e deveres sociais, é educar para 

fazer o homem sujeito de sua ação, tornando-o capaz de assumir com plenitude a sua condição 

de cidadão, de assumir compromissos e ser por eles responsável. (STRECK et al, 2010) 

No entanto, para que isso ocorra de forma satisfatória, é primordial criar mecanismos 

para que a família possa participar da vida escolar dos jovens. A unidade familiar possui 

informações a respeito do socioeducando que são extremamente importantes para contribuir com 

a aprendizagem do mesmo.  A responsabilidade educacional deve ser dividida entre a família e a 

escola de forma conjunta e com objetivos comuns, à família cabe a responsabilidade de educar 

para os conhecimentos empíricos, à escola para os conhecimentos científicos e ambos para a 

educação dos conhecimentos em valores éticos que irão formar o juízo de valor e o senso moral 

do indivíduo. 

Os estudantes de certa forma são beneficiados na vida escolar quando a família participa 

da sua educação, pois se sentem protegidos e muito mais motivados a se dedicarem às 

atividades da escola, aos esportes, as competições e aos projetos que são desenvolvidos no 

ambiente escolar. Dessa forma, os estudantes despertam para a importância da construção de 

laços afetivos e interações interpessoais com outros socioeducandos, o que os fará perceber a 
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necessidade do respeito e a grandiosidade da aprendizagem riquíssima que o convívio com o 

diferente pode lhe proporcionar. 

Aprender a respeitar a diversidade cultural encontrada na escola e valorizar aquilo que é 

trabalhado e desenvolvido no ambiente escolar. 

Aceitar as diferenças individuais e o jeito de ser de cada um possibilita a compreensão de 

que a diferença é um elemento que enriquece, mostrando outras formas de ser e fazer. Aprender 

a valorizar as diferenças permite ampliar o horizonte de cada socioeducando. 

Para que essa educação tenha sucesso, observa-se a necessidade também da formação 

do professor em outros aspectos. A formação profissional é uma das principais estratégias para a 

conquista de uma socioeducação de qualidade, sendo a formação inicial insuficiente para atender 

as exigências impostas pela sociedade atual e não o único espaço onde os docentes aprendem 

sobre a profissão. A formação continuada emerge então como uma necessidade da 

profissionalização. 

O processo de formação contínua de professores lhes possibilita ter consciência das 

delimitações da ação pedagógica bem como a busca de autonomia. A formação continuada 

apresenta-se então como um processo inacabado próprio da formação de um profissional às 

exigências do exercício de sua profissão. 

Assim, a formação continuada apresenta-se como fator relevante para uma atuação repleta 

de significação, possibilitando ao educador maior aprofundamento dos conhecimentos 

profissionais, adequando sua formação às exigências do ato de ensinar, levando-os a reestruturar 

e aprofundar conhecimentos adquiridos na formação inicial. O professor que participa de 

atividades de formação continuada pode refletir sobre suas práticas e trabalho diário. 

Uma outra forma do professor ficar atento a temas gerais e desenvolver a formação 

continuada não somente com cursos, mas com assuntos atuais, é a abordagem interdisciplinar 

dentro daquilo que é a realidade de cada estudante. Ela também permite que os professores 

atuem em conjunto objetivando que os conteúdos sejam ensinados e aplicados na prática além 

de apenas nos livros didáticos.  

Com o avanço das tecnologias, a escola deve formar socioeducandos capazes de 

compreender os diferentes gêneros textuais, digitais e discursivos tornando-os assim sujeitos 

letrados que interpretem e produzam novos modos na prática social. Ressalta-se assim a 

importância dos multiletramentos e da interdisciplinaridade. 
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A dinâmica do mundo atual torna obsoletas algumas ferramentas e produz outras ─ novas 

e multifacetadas ─ que permitem a atuação humana em espaços antes considerados 

inimagináveis, especialmente os digitais, de forma interativa e colaborativa. Além disso, a 

contemporaneidade se constrói, também, por uma dupla e intrínseca multiplicidade: uma 

multiplicidade de linguagens e uma multiplicidade de culturas. 

O multiletramento, em suas diversas áreas (científico, visual, midiático, crítico, digital, entre 

outros), possibilita a compreensão e interpretação dos novos modos de representação de 

linguagens verbais e não verbais disponíveis na prática social, permitindo o acesso dos 

socioeducandos a bens culturais e sociais. 

Sendo todos esses princípios citados aqui levados em consideração, eles serão 

facilitadores ao alcance dos objetivos de toda equipe da UNISS. 

 

Objetivos 
Promover a escolarização aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação de forma democrática e inclusiva, aspirando ao exercício da 

cidadania e ao desenvolvimento da formação integral, da convivência em sociedade, do acesso 

aos bens e diversidade culturais. 

 

Objetivos Específicos 
• Aplicar avaliações diagnósticas das aprendizagens.  

• Usar o contexto social para envolver os socioeducandos para um aprendizado 

significativo. 

•  Promover estratégias de reagrupamento dos estudantes, face às suas potencialidades 

e fragilidades.  

 Contemplar os eixos transversais do Currículo em Movimento na organização 

pedagógica.  

• Desenvolver a interdisciplinaridade. 

• Propiciar condições aos estudantes para a apropriação e produção do conhecimento.  
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• promover relações respeitosas e a ampliação do diálogo entre estudantes, professoras, 

professores e demais servidores da Secretaria da Justiça, da Secretaria de Saúde e dos 

profissionais terceirizados  

• Atender ao estudante respeitando a sua diversidade. 

• Motivar a participação dos estudantes em seleção para estágios, vestibulares, exames 

e concursos; 

• Propiciar reuniões com as famílias dos estudantes.  

• Fomentar a formação continuada dos professores.  

• Valorizar as coordenações pedagógicas, considerando-as como espaços de formação, 

trocas de experiências e discussões para a qualificação da prática pedagógica.  

• Desenvolver estratégias metodológicas para promover a articulação teórico-prática com 

a indicação de atividades diversas, como análise de situações-problema com posicionamento 

crítico e criativo dos estudantes.  

• Promover técnicas de ensino diversas as quais promovam a participação e o 

envolvimento dos estudantes.   

 

Organização do Trabalho Pedagógico da Instituição Plano de Trabalho – Professores 

Readaptados 
 

Os professores readaptados desempenham atividades, de acordo com os respectivos 

laudos médicos, as Diretrizes Pedagógicas Escolarização na Socioeducação e legislações 

vigentes que regem sobre esses profissionais.  

No Nuen-Uniss há lotado um professor readaptado o qual atua nas seguintes áreas, em 

concordância com a Portaria-SEEDF nº 55, de 24 de janeiro de 2022:  

- em atividades de apoio pedagógico; 

- em atividades de apoio à coordenação pedagógica, na articulação das relações 

institucionais, elaboração de material pedagógico, orientação de estudos, elaboração e confecção 

de murais temáticos, em eventos comemorativos e de culminância e outras atividades correlatas; 

- em projetos previstos no PPP. 
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Concepções, práticas e estratégias de avaliação 
As Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem Institucional, em Larga Escala, 

para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (SEEDF, 2014) regem a prática avaliativa da 

escolarização na socioeducação. Esse documento dita a função formativa da avaliação como a 

mais adequada aos objetivos da educação integral dos estudantes.  

A avaliação formativa compreende a realização de permanentes diagnósticos para a 

adoção de estratégias interventivas com o intuito de promover aprendizagens. Nesse contexto, a 

utilização de instrumentos e procedimentos diversos deve-se tornar uma prática regular, 

buscando romper com a aplicação meramente de provas ou outro instrumento com “caráter 

exclusivamente classificatório e finalista... oportunizando o conhecimento e a compreensão do 

desempenho dos estudantes por parte do professor e da equipe pedagógica (2014). ” 

A avaliação diagnóstica inicial, para percepção das aprendizagens evidenciadas ou não, 

deve ser promovida logo no acolhimento dos estudantes. Essa avaliação corroborará com a 

organização curricular e pedagógica. Vale lembrar de que o questionário Perfil dos Estudantes 

do Nuen-Uniss (Anexo 1), apresentado anteriormente, deve ser um instrumento a ser utilizado 

nesse momento, pois traz elementos e informações relevantes. 

A prática avaliativa consistirá principalmente na realização de atividades em classe, com 

o acompanhamento dos professores durante a realização das mesmas. O projeto interventivo de 

cada professor ou grupo de professores deverá necessariamente constituir parte do total da nota 

do estudante, bem com a auto avaliação e o feedback das atividades desenvolvidas. 

 

Organização curricular 
A Uniss tem características próprias, recebe jovens dos mais variados contextos no 

tocante à seriação e às aprendizagens. Assim, a elaboração de diagnóstico dos estudantes 

norteia a organização curricular.  

Entendendo que organização curricular deve fundamentar o planejamento das atividades 

pedagógicas, elaborado pelos docentes, sob a coordenação de integrantes da Direção, 

supervisor pedagógico e coordenador pedagógico do NUEN. 

Sendo a educação um dos direitos do adolescente que cumpre medida socioeducativa, a 

proposta de intervenção pedagógica de uma unidade socioeducativa deve estar em conformidade 

com o objetivo de garantir uma educação de qualidade aos socioeducandos, bem como 
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possibilitar o desenvolvimento de atividades educativas do Plano Individual de Atendimento (PIA), 

previsto no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase – Lei 12.594/2012). 

A escolarização deve, portanto, ser reconhecida como elemento estruturante do sistema 

socioeducativo, o que torna de suma importância a implementação de uma proposta pedagógica 

condizente com a realidade da unidade socioeducativa e que contribua para um cumprimento 

eficaz da medida socioeducativa, considerando a responsabilização e a integração social do 

adolescente autor de ato infracional. 

Pensar e construir uma escola, e principalmente uma escola com restrições de vários 

formatos, é essencialmente colocar em prática uma concepção política e uma concepção 

pedagógica que se realimentam e que se corporificam na sua proposta político-pedagógica. E 

pensando essa escola, a construção de seu projeto educacional requer o estabelecimento dos 

conceitos pelos quais se fundamentam suas percepções de uma proposta pedagógica, sendo 

suas bases a visão de sociedade à qual respondem os novos paradigmas educacionais, as 

definições das especificidades da organização escolar, a visão clara da finalidade da escola como 

construtora da cidadania e as ambiguidades dos saberes docentes, no que estabelece a 

dimensão da qualidade desejada na educação. 

As especificidades do ensino centrado no aluno-aprendiz, e em especial no que cumpre 

medida socioeducativa, obrigam o educador a tomar uma postura de mediador. Deve-se propiciar 

ao sujeito da aprendizagem ferramentas possíveis para a construção e o fortalecimento contínuos 

de seu conhecimento, de forma que ele possa usufruir de sua criatividade e imprevisibilidade para 

compreender a sua própria evolução como pessoa e como integrante de uma sociedade e de 

uma nação, sabendo articular seu conhecimento, atualizando-se continuamente em busca do 

conhecimento relacionado como capital-saber. 

Considerando a realidade da distorção entre a idade e a série de muitos adolescentes 

que se encontram em cumprimento de medida socioeducativa, propõe-se uma intervenção 

pedagógica com atividades diversificadas que estimulem a interação e a participação dos alunos, 

a fim de que possam melhorar sua autoestima e autoconfiança e, assim, busquem avançar e 

romper as barreiras e as dificuldades na conquista da correção idade série. As atividades podem 

ainda contemplar necessidades específicas de aprendizagem, trabalhando-se tanto em grupos 

como individualmente.  

Seguindo as orientações curriculares do Currículo em Movimento e respeitando as 

características e especificidades da Uniss, a equipe gestora do Nuen, juntamente com os 
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professores, chegaram ao entendimento que existe uma possibilidade de organizar o processo de 

ensino e aprendizagem que seja significativa para os estudantes. Verificando o que temos de 

conteúdos, a discussão foi feita em relação a conteúdo e forma, ou seja, se é possível retirar do 

currículo básico alguns conteúdos estruturantes. Chegou-se à conclusão que, por se tratar de 

uma unidade de socioeducação diferenciada, pois os alunos são provenientes de outras 

unidades, chegando nesta escola com níveis de aprendizagem muito diversificadas, não é 

possível prever com exatidão o que seria de fato significativo para o todo, mas para cada um 

deles. 

Por outro lado, é importante frisar que os projetos previstos neste PPP são desenvolvidos 

de forma interdisciplinar, envolvendo, na maioria do tempo e espaço, vários professores Não se 

descarta aqui a organização curricular integrante, pois entende-se que existe êxito no trabalho 

nesse tipo de organização. 

Desta forma, o conteúdo deve ser tratado individualmente e o que vai diferenciar é a 

forma como esses conteúdos serão trabalhados, respeitando a historicidade de cada educando, o 

contexto do qual ele veio e a sua perspectiva futura ao ser escolarizado.  

 

Plano de ação para implementação do Projeto Político 
A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na educação destinada 

a realizar o planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o 

monitoramento e a avaliação dos processos necessários à efetividade das ações educacionais 

orientadas para a promoção da aprendizagem e formação dos estudantes. As dimensões de 

implementação são aquelas mais diretamente vinculadas à produção de resultados: gestão 

pedagógica, gestão de resultados educacionais, gestão participativa; gestão de pessoas; gestão 

financeira; gestão administrativa. 

A) Gestão Pedagógica 

Boa escola é aquela em que os estudantes aprendem, ampliam seus horizontes e 

desenvolvem competências para a vida e para a promoção de relações respeitosas.  

Nesse caminho, a gestão pedagógica, em parceria com a Gerência de Segurança da 

Uniss, elaborou o documento Práticas Diárias e de Convivência no Núcleo de Ensino/na Escola 

da Uniss (Anexo 3) o qual tem o objetivo de orientar e regular o dia-a-dia no ambiente escolar, 

promovendo relações respeitosas e a ampliação do diálogo entre estudantes, professoras, 
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professores e demais servidores da Secretaria da Justiça, da Secretaria de Saúde e dos 

profissionais terceirizados.  

Aliada a esse princípio a equipe diretiva e a pedagógica se compromete a:  

Promover a visão do trabalho educacional e do papel da escola, norteando ações para a 

promoção da aprendizagem e formação dos estudantes. Liderar a orientação da ação de todos os 

participantes da comunidade escolar pelas proposições da proposta pedagógica e do currículo 

escolar. 

Promover orientação de ações segundo o espírito construtivo de superação de 

dificuldades e desafios, com foco na melhoria contínua dos processos pedagógicos voltados para 

a aprendizagem e formação dos estudantes. 

Criar um ambiente estimulante e motivador orientado por elevadas expectativas de 

aprendizagem e desenvolvimento, autoimagem positiva e esforço compatível com a necessária 

melhoria dos processos educacionais e seus resultados.  

Favorecer que a organização curricular tenha como parâmetro e referencial o Currículo 

em Movimento da SEEDF, as Diretrizes distritais e nacionais, a Base Nacional Comum. 

Fomentar um ambiente escolar pautado no respeito à dignidade humana, à diversidade, 

ao diálogo, à vida, à natureza, à ampliação da participação feminina e à construção de novas 

formas de solidariedade, de acordo com os princípios da Cultura de Paz. 

Orientar a integração horizontal e vertical de todas as ações pedagógicas propostas na 

proposta pedagógica e a contínua contextualização dos conteúdos do currículo escolar com a 

realidade. 

Identificar e analisar limitações e dificuldades das práticas pedagógicas no seu dia-a-dia, 

formulando e introduzindo perspectivas de superação, mediante estratégias de liderança, 

supervisão e orientação pedagógica. 

Acompanhar e orientar a melhoria do processo ensino-aprendizagem na sala de aula, 

mediante observação e diálogo. 

Articular as atividades extra sala de aula orientadas por projetos educacionais diversos, 

com as áreas de conhecimento e plano curricular, de modo a estabelecer orientação integrada. 

Orientar, incentivar e viabilizar oportunidades pedagógicas especiais para estudantes 

com dificuldades de aprendizagem e necessidades educacionais especiais. Promover e organizar 

a utilização de tecnologias da informação computadorizada (TIC) na melhoria do processo 

ensino-aprendizagem. 
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B) Gestão de Resultados Educacionais 

Por melhores que sejam os processos de gestão escolar, pouco valor terá, caso não 

produzam resultados efetivos de melhoria da aprendizagem dos estudantes. 

A Equipe de Direção e Pedagógica da escola procurará durante todo o ano letivo: 

Orientar todos os segmentos e áreas de atuação da escola na definição de padrões de 

desempenho de qualidade; 

Analisar comparativamente os indicadores de desempenho da escola, nos últimos anos, 

identificando avanços e aspectos em que é necessária maior concentração de esforços para sua 

melhoria. Promover e orientar a aplicação sistemática de mecanismos de acompanhamento da 

aprendizagem dos estudantes, de modo a identificar estudantes e áreas de aprendizagem que 

necessitam de atenção pedagógica diferenciada e especial, de forma individual e/ou coletiva. 

Analisar comparativamente os indicadores de rendimento da escola referentes ao âmbito 

nacional (IDEB, SAEB, Prova Brasil, etc.), estabelecendo metas para a sua melhoria. 

Promover o compromisso de prestação de contas aos pais e à comunidade sobre os 

resultados de aprendizagem. 

 

C) Gestão participativa 

Escola democrática é aquela em que os seus participantes estão coletivamente 

organizados e compromissados com a promoção de educação de qualidade para todos. 

A Equipe de Direção e Pedagógica da escola acompanhará de maneira efetiva durante 

todo o ano letivo: 

A atuação democrática e participativa comum a todos, de modo a integrarem-se no 

conjunto do trabalho realizado. 

Promoção de práticas de coliderança, compartilhando responsabilidades e espaços de 

ação entre os participantes da comunidade escolar, como condição para a promoção da gestão 

compartilhada e da construção da identidade da escola. 

Promoção da articulação e integração entre escola e comunidade , com o apoio e 

participação dos colegiados escolares, mediante a realização de atividades de caráter 

pedagógico, científico, social, cultural e esportivo.  

 

D) Gestão de Pessoas 
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Nenhuma escola pode ser melhor do que as pessoas que nela atuam e do que a 

competência que põem a serviço da educação. 

Compete a Equipe de Direção durante todo o ano letivo: Promover a gestão de pessoas 

na escola e a organização de seu trabalho coletivo. 

Promover a prática de bom relacionamento interpessoal e comunicação entre todas as 

pessoas da escola, estabelecendo canais de comunicação positivos na comunidade escolar. 

Promover na escola rede de relações interpessoais orientada pela solidariedade, 

reciprocidade e valores educacionais elevados. 

Promover e orientar a troca de experiências entre professores e sua interação, como 

estratégia de capacitação em serviço, desenvolvimento de competência profissional. 

Facilitar as trocas de opiniões, ideias e interpretações sobre o processo sócio educacional 

em desenvolvimento na escola, mediante a metodologia do diálogo, atuando como moderador em 

situações de divergências e de conflito. 

Transformar os horários destinados ao professor para preparação de aulas (horário de 

permanência, tempo de planejamento) em momentos de efetiva preparação de melhoria das 

práticas educacionais dos professores. 

Assegurar o cumprimento das rotinas de limpeza, segurança, qualidade da merenda 

escolar, realizando e fazendo realizar verificações rotineiras, assim como providenciar as 

manutenções e correções necessárias. 

Verificar e orientar rotineiramente a conservação e uso adequado de espaços, 

equipamentos e materiais, limpeza, organização, segurança, merenda escolar, cumprimento de 

horários. 

 

E) Gestão Financeira 

Administrar os recursos financeiros de uma escola não é tarefa fácil. É preciso avaliar 

muito bem onde aplicá-los de forma que tenham reflexos na qualidade do ensino e na 

aprendizagem dos estudantes. Para isso, o planejamento de gastos deve estar em linha com a 

proposta pedagógica (PP). 

É de responsabilidade da equipe de Direção, mais precisamente na figura do Diretor, 

assessorado pelo Conselho Escolar e membros da APM (Associação de Pais e Mestres), 

administrar e prestar contas a cada ano letivo: 
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Do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) repasse do 

governo distrital. 

Recursos oriundos de várias fontes, como por exemplo, de doações, de resultado de 

campanhas diversas, APM (Associação de Pais e Mestres). 

Atividades desenvolvidas com a verba, (PDAF): aquisição de material permanente; 

manutenção; conservação e pequenos reparos; aquisição de material de consumo necessário ao 

funcionamento da escola; avaliação de aprendizagem; implementação da proposta pedagógica; e 

desenvolvimento de atividades educacionais. 

 

F) Gestão Administrativa 

Zelar pelos bens da escola, fazer bom uso deles, contribuir para sua manutenção são 

elementos básicos da formação dos estudantes, além de condição para a realização de processo 

pedagógico de qualidade. 

Cabe ao Diretor, junto com a Equipe de Direção e Secretaria Escolar apoiado pelo 

Conselho Escolar: 

Elaborar e executar a proposta pedagógica; Velar pelo cumprimento do plano de trabalho 

de cada docente; Desenvolver ações através de realizações de reuniões administrativas, 

assembleias, com o intuito de discutir com os segmentos as proposições a serem 

realizadas, visando uma maior integração entre a Escola – Estudante – Família; Articular com as 

famílias e a comunidade, processos de integração da sociedade com a escola; Informar os pais e 

responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos estudantes, bem como sobre a execução de 

sua proposta pedagógica; Promover a organização, atualização e correção de documentação, 

escrituração, registros de estudantes, diários de classe, estatísticas, legislação, de modo a serem 

continuamente utilizados na gestão dos processos educacionais. 

Coordenar e orientar a administração de recursos financeiros e materiais e a sua 

prestação de contas correta e transparente, de acordo com normas legais, seja os recursos 

obtidos diretamente de fontes mantenedoras, seja os obtidos por parcerias e atividades de 

arrecadação. 

Promover a utilização plena dos recursos e equipamentos disponíveis na escola, para a 

realização do trabalho pedagógico, mediante planejamento. 
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Assegurar, mediante contínuo monitoramento, o cumprimento dos 200 dias letivos e das 

1.000 horas de trabalho educacional (art. 24 da LDB 9394/96) com o envolvimento do estudante e 

do professor no efetivo processo de ensino e aprendizagem. 

Verificar a correção de utilização de materiais, o suprimento e a necessidade de compras 

e obtenção de produtos, mediante a análise de mapas de controle de estoque, de compra e de 

consumo. 

Zelar pela manutenção das condições de uso dos bens patrimoniais disponíveis na escola 

mediante contínuo inventário dos mesmos e providência de consertos imediatos. 

Promover a formulação de diretrizes e normas de funcionamento da escola e a sua 

aplicação, tomando as providências necessárias para coibir atos que contrariem os objetivos 

educacionais, assim como apurar as irregularidades que venham a ocorrer em relação às boas 

práticas profissionais. 

Utilizar tecnologias da informação na organização e melhoria de processos de gestão em 

todos os segmentos da escola. 

Criar na escola uma cultura de cidadania orientada pelo sentido de responsabilidade no 

cuidado e bom uso do patrimônio escolar, espaços, equipamentos e materiais. 

 

Acompanhamento e Avaliação do PP 
 

Avaliar sempre fez, faz e fará parte do nosso dia a dia. A capacidade para avaliar é, 

seguramente, uma das que mais cedo desenvolvemos nas nossas vidas, ajudando-nos a 

distinguir o que gostávamos do que não gostávamos ou a escolher o que melhor correspondia às 

nossas necessidades.  

A proposta Pedagógica será avaliada em seu dia-a-dia e observando-se os pressupostos 

que o embasam e os elementos facilitadores, bem como as dificuldades a serem superadas em 

nossa comunidade, suas potencialidades e fragilidades. Visamos a integração entre escola e 

família, fazendo uma análise realista da missão da escola, do perfil da comunidade, da 

aprendizagem, dos conteúdos da metodologia, dos recursos didáticos, da organização curricular 

e da avaliação, considerando-se sempre a igualdade, sensibilidade e a identidade. 

 Portanto, o PPP elaborado/atualizado pela comunidade deste núcleo não é um 

documento pronto e acabado. Será sempre um documento repensado, redimensionado, 
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reavaliado e realimentado no que for necessário para fins do objetivo proposto. A avaliação se faz 

importante no sentido de rever os objetivos, retomar caminhos, refazer o processo para atingir as 

finalidades do PPP. Dessa forma, a avaliação deste PPP ocorrerá pelas seguintes etapas:   

1) Atualização - no início do ano letivo e sempre que os resultados da avalição de sua 

implementação indicarem.  

2) Nas coordenações pedagógicas: sempre que possível, os grupos da comunidade 

escolar serão envolvidos no processo de avaliação com discussões, sendo permeada 

pela ação-reflexão-ação. 

 

 

Coordenação Pedagógica 

O planejamento e a realização da Coordenação Pedagógica são de responsabilidade dos 

coordenadores pedagógicos com a participação da equipe de professores, tem por finalidade: 

planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte ao PPP 

A Uniss e a supervisão do Nuen-Uniss chegaram ao entendimento da importância de 

incluir os professores nos estudos de casos, pois os professores podem contribuir com 

informações dos resultados da avaliação formativa dos estudantes. Desta forma o trabalho será 

sistematizado em: 

Coordenação coletiva: quando houver possiblidade, já que os professores trabalham em 

jornada de 20h/20h semanais: Nessas ocasiões, os professores decidirão a forma como farão na 

semana, no mês ou no bimestre: escolha do(s) texto(s), o que e como realizar o trabalho bem 

como se a temática será por componente curricular, por bloco ou coletivo. 

Coordenação individual: após construção coletiva, cada professor organizará sua forma 

de realizar a aula. 

A Coordenação Pedagógica está sob a responsabilidade do Coordenador Pedagógico, 

designado de acordo com a legislação vigente. 

A ocorrência das coordenações pedagógicas está assim distribuídas: 

1-Para os professores regentes que atuam 40 (quarenta) horas semanais, sendo 20 

(vinte) horas no turno matutino e 20 (vinte) no turno vespertino, a coordenação pedagógica dar-

se-á em 8 (oito) horas semanais no respectivo turno, sendo: 
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•Às terças-feiras destinadas à coordenação coletiva dos professores da área de Ciências 

da Natureza e de Matemática; 

• Às quintas-feiras destinadas à coordenação coletiva dos professores da área de 

Linguagens; 

• Às sextas-feiras destinadas à coordenação coletiva dos professores da área de 

Ciências Humanas. 

• O professor poderá dedicar mais um dia da semana à coordenação pedagógica 

individual podendo ser realizada fora do ambiente da unidade escolar. 

2 - Para os professores regentes que atuam 20 (vinte) horas semanais no diurno, ou 20 

(vinte) horas no turno noturno, a coordenação pedagógica dar-se-á em 4 (quatro) horas semanais 

no respectivo turno, sendo: 

• Às terças-feiras destinadas à coordenação coletiva dos professores da área de 

Ciências da Natureza e de Matemática; 

• Às quintas-feiras destinadas à coordenação coletiva dos professores da área de 

Linguagens; 

• Às sextas-feiras destinadas à coordenação coletiva dos professores da área de 

Ciências Humanas. 

• O professor poderá dedicar mais um dia da semana à coordenação pedagógica 

individual podendo ser realizada fora do ambiente da unidade escolar. 

 

Projetos Específicos 

 

PROJETOS OBJETIVOS 

Juntos/as rumo à 

igualdade entre 

mulheres e homens 

Promover ações pedagógicas de valorização da igualdade de gênero e de 

enfrentamento das violências contra meninas e mulheres.  

Distrito Federal, Brasília 

e suas “Quebradas” 

Promover aprendizagens e reflexões sobre as memórias e histórias, pelos costumes, 

pelo meio, pelo espaço, pelas formas e grupos sociais das quebradas do DF, 

enfatizando as regiões de moradia dos estudantes 

Territórios Culturais, 

visitas guiadas 

Promover visitações dos estudantes nos espaços culturais e turísticos de Brasília. 

Parceria entre a Seedf e Secretaria de Cultura.  

 Literatura de Cordel Disseminar a manifestação artística da cultura do nordeste, por meio de versos do 
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Cordel. 

  

Brasil e suas Culturas Valorizar as culturas regionais.  

Cine clube Promover debates a partir da exibição de filmes relacionados às temáticas discutidas 

em sala de aula. 

PROJETOS OBJETIVOS 

“Brincadeira de criança 
como é bom”, festival 

de pipas 

Promover atividades lúdicas, alegres e divertidas a partir de jogos, brincadeiras e 

festival de pipas.  

Saúde e Bem-

estar 

Desenvolver ações pedagógicas que tematizem a saúde e o bem-estar mental, físico, 

a prática de esporte, a sustentabilidade.  

Projeto Consciência 

Negra “Nossos Passos 
Vêm de longe” 

Refletir sobre a descendência dos brasileiros e despertar para a consciência negra e 

indígena, relacionando a interação com o outro em seus aspectos mais variados de 

convívio. 

Programa Trabalho 

Justiça e Cidadania 

(TJC) da Associação 

dos Magistrados do 

Trabalho da 10ª Região 

(AMATRA 10). 

Difundir noções básicas de Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais; promover o 

acesso à Justiça e ao exercício dos direitos, com ênfase na informação e 

comunicação quanto aos meios correspondentes; e propiciar momentos de 

convivência entre a comunidade escolar e magistrados(as).  

 

 

 

Projeto Interventivo Geral do Nuen – Uniss  

1. Introdução 

O projeto interventivo é direcionado aos estudantes que apresentarem dificuldades 

específicas nas aprendizagens, após aplicação de avaliação diagnóstica inicial, conforme previsto 

nas Diretrizes Pedagógicas Escolarização na Socioeducação (SEEDF, 2014).  

2. Justificativa  

O reconhecimento das especificidades dos estudantes, quanto ao desenvolvimento de 

seus estudos e suas histórias, marca o início do planejamento de ações de intervenção, portanto 

o levantamento de informações e dados sobre o processo educativo escolar dos estudantes é 

essencial nesse percurso.  

Esses dados serão produzidos a partir da aplicação de questionário informal e teste 

diagnóstico, o qual será elaborado por área do conhecimento. 
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Vale lembrar que serão retomados os objetivos de aprendizagens e conteúdos referentes 

ao ano letivo de 2020/2021/2022, considerados fundamentais para a consolidação das 

aprendizagens do estudante, conforme orientações do Replanejamento Curricular 2022. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo geral:  

Promover ações para alcance das aprendizagens não evidenciadas pelos estudantes.   

3.2. Objetivos específicos:   

- Aplicar instrumentais e procedimento avaliativos.   

- Levantar dados relativos às aprendizagens dos estudantes; 

- Planejar atividades; 

- Promover estratégias metodológicas atrativas.   

 

4 - Público-Alvo 

Estudantes do Nuen-Uniss.  

 

5 – Diagnóstico Inicial  

 

 

6 - Objetivos de Aprendizagem Priorizadas 

Os objetivos de aprendizagem e conteúdos serão elencados com base no documento 

Replanejamento Curricular 2022.  

 

7 - Procedimentos: Ações Pedagógicas 

Utilização das TIC e oferta de materiais impressos.  

 

Turma Casa Ano/série atual Necessidade(s) de aprendizagem 

8/9º Matutino  8/9º  

1º Matutino  1º  

2/3º Matutino  2º/3º  

8/9º Vespertino  8/9º  

1º Vespertino  1º  

2/3º Vespertino  2/3º  
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8 - Cronograma 

Será definido em articulação com a Secretaria de Justiça, considerando que são os 

responsáveis pelo encaminhamento dos estudantes ao Nuen-Uniss.  

 

9 - Recursos 

Os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento do projeto são os docentes, em 

articulação com os servidores da Sejus.  

Os recursos físicos a serem utilizados nas ações interventivas são: 

- Computadores com acesso à rede mundial (internet); 

- pendrive 

- televisores 

- impressoras com abastecimento regular de toner. 

- Material pedagógico individual e coletivo 

 

10 - Avaliação  

Aplicação de procedimentos e estratégias, segundo as Diretrizes de Avaliação 

Educacional: Aprendizagem Institucional em Larga Escala para a Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal (SEEDF. 2014).  

Os projetos fazem parte do acervo do Nuen-Uniss e seu desenvolvimento pleno depende 

da anuência Sejus, no tocante à prevenção da integridade e segurança dos estudantes.  
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Perfil dos Estudantes do Nuen-Uniss 
I - Identificação  
Nome:__________________________________________________________ Idade:___________ 

Você se identifica com alguma religiosidade? (   ) Sim. Qual? ________________________________     (    ) Não.  

Tem apelido? (     ) Sim. Qual?                (     )Não. Gosta de ser chamado por esse apelido? (    ) Sim.   (   ) Não. 

Cidade onde nasceu (naturalidade):                     Região Administrativa (RA) de residência / Quebrada: 

Sua Família tem quantas pessoas?                            Tem filho/a: (     ) Sim. Quantos?          (       )Não. 

II - Seus interesses/ Seus gostos 
Atividade artística (música, dança, teatro, pintura, literatura, outros):                                                               

Estilo musical:                                                 A melhor música: 
Gosta de ler? (     )Sim.      (      )Não.                          Indica a leitura de algum livro? Qual? 

Profissão pretendida:  

Olá, Estudante! 
Este é o formulário Perfil dos Estudantes do Nuen-Uniss no qual 

propomos que você conte um pouco da sua história, sua saúde, suas 
preferências, seus sonhos, perspectivas, ideias e experiências na escola. É 
muito importante conhecermos quem é o nosso estudante, pois assim 
faremos melhor o planejamento das ações. Pode nos passar “a real”, pois a 
sua resposta está protegida com o devido sigilo. 

Agrademos a sua participação e desejamos saúde, alegrias e novas 
aprendizagens! 

Conte conosco!  
Professoras e professores do CED 104/NUEN-UNISS 
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Comida favorita 
 

 
 
 
 

Minha frase 
 

 
 
 
 

Diversão 

 
 
 

Programa de 
TV/série/filme 

 
 
 
 

Animal 

 
 
 
 

Melhor amigo/a 
 
 
 

Sonho, desejo 

 
 
 

Eu me esqueci de...  
Escreva a informação que 
adicionaria ao seu perfil!  

 
Gosta de praticar algum tipo de atividade física? 
(   )Sim. Qual?                                (     )Não. 
Pratica alguma atividade física na casa?  
(     )Sim. Qual?                     (     )Não. 
Possui alguma restrição à atividade física?  
(     )Sim. Qual?                     (     )Não. 
Doença nos últimos anos? 
(     )Sim. Qual?                                (     )Não. 
Já foi submetido a algum tipo de cirurgia?  
(     )Sim. Qual?                       (     )Não. 
Possui algum tipo de alergia? 
(     )Sim. A quê?                           (     )Não. 
Sente algum incômodo eventual? 
(     )Sim. Descreva esse incômodo:                    (     )Não. 
Faz uso de algum tipo de medicamento? 
(     )Sim. Qual?                             (     )Não. 
Parentes (pai, mãe, filhos, irmãos) com alguma doença 
crônica? (     )Sim. Qual?                                  (     )Não. 
Tem ou teve hábito de fumar? (     ) Sim. (     ) Não. 
Se marcou sim, responda os próximos itens. Caso não, 
siga adiante.  
Fuma há quanto tempo? ___Quantos cigarros por dia? __ 
Faz uso de algum outro tipo de droga?  
(     )Sim. Qual?                            (     )Não. 
Desde que está numa unidade de internação, ganhou ou 
perdeu peso?  

III – Como seria seu 
perfil numa rede social 
(Facebook, Instagram, 
outros)?  
 
Acrescente aqui 
informações que teriam 
no seu perfil! Vamos lá! 

III - Corpo e Mente 
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IV - Trajetória Escolar 
Qual a última escola em que estudou (antes de cumprir 
medida socioeducativa)?  
Em que RA está localizada?   
Houve algum fato na escola (engraçado, triste, feliz, 
trágico) que gostaria de compartilhar? Qual? 
 
 
 
Você já interrompeu (parou) seus estudos?  
(      ) Sim. Qual o motivo? _______________  (     ) Não. 
  
Qual o componente curricular (matéria) de que mais gosta? 
 
Sente dificuldade em aprender algum componente 
curricular? 
(      ) Sim. Qual? _______________  (     ) Não. 
 
Você tem experiências, recordações, positivas que 
acorreram na escola? Compartilhe aqui!  
______________________________________________ 
 
O que você poderia fazer para melhorar seu percurso 
escolar?  
______________________________________________ 
 
Há algo que ocorreu com você na escola que não gostaria 
que se repetisse? Comente! 
 

 
 
 

 
   

 
 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Você tem alguma proposta para nós, Professoras/es? Tem 
alguma sugestão de ação para realizarmos aqui na escola? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 

V- Deixe aqui seu 
recado! Seu papo 
reto! 
O que você quer falar 
para a escola, para a 
sociedade, para o 
mundo? Este espaço 
é seu! 
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Atuação Docente para Escolarização na Socioeducação 

 

: 

 

 

Apresentamos as normas, informações e os procedimentos 

imprescindíveis para a atuação docente no Núcleo de Ensino 

(Nuen) da Unidade de Internação de Saída Sistemática (UNISS), 

que está vinculado ao Centro Educacional (CED) 104 do Recanto 

das Emas - unidade escolar responsável pela gestão 

administrativa e pedagógica, pela lotação dos profissionais da 

educação, pela matrícula dos estudantes - de forma conjunta, 

integrada, colaborativa e complementar com a Secretaria de 

Estado de Justiça e Cidadania – SEJUS.  

Para a organização do trabalho pedagógico, deve-se 

considerar que os estudantes matriculados no CEd 104/Nuen-

Uniss permanecem, em média, por três meses na unidade.  

O presente documento dever ser objeto de estudo, consulta 

e discussão ao longo de todo o ano letivo, pois elenca as 

normativas, os procedimentos, as rotinas e os aspectos gerais 

da organização do trabalho pedagógico para promoção da 

escolarização na socioeducação, a saber:  
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I) NORMATIVAS PARA PROMOÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO NA SOCIOEDUCAÇÃO 
 

Normativas Disponível em: 
Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de Liberdade, 

adotadas pela Assembleia Geral das Ações Unidas (ONU), em 14 de dezembro de 1990.  
http://www.nepp-dh.ufrj.br/onu4-
6.html#:~:text=Os%20menores%20privados
%20de%20liberdade,com%20a%20priva%C3
%A7%C3%A3o%20de%20liberdade. 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l806
9.htm 

Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE).  

http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-
de-imprensa/publicacoes/sinase.pdf 

Portaria 257, de 10 de outubro de 2013, que dispõe sobre os critérios de recrutamento, 
seleção e avaliação em processo, de servidores da carreira Magistério da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal, para exercício na Escola dos Meninos e Meninas 
do Parque, na Escola do Parque da Cidade – PROEM, na Escola da Natureza, nos Núcleos 
de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativa e de Internação Cautelar, nos 
Núcleos de Ensino das Unidades Prisionais e no Núcleo de Atendimento Integrado/ 
SECriança do Distrito Federal, e dá outras providências. 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/75214/s
e_prt_257_2013.html 
 

Plano Distrital de Educação (PDE), 2015-2024, que estabelece diretrizes, metas e 
estratégias para o desenvolvimento do ensino no Distrito Federal. 

https://www.educacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2018/01/pde_site_versao_c
ompleta.pdf 
 

Currículo em Movimento da Educação Básica https://www.educacao.df.gov.br/pedagogico-
curriculo-em-movimento/ 

Diretrizes Pedagógicas Escolarização na Socioeducação 
 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documento
s/subeb/diretrizes_socioeducacao.pdf 

Diretrizes de Avaliação Educacional http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documento
s/diretrizes_avaliacao_educacional.pdf 

Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 3, de 13 de maio de 2016: 
Define Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=co
m_docman&view=download&alias=41061-
rceb003-16-pdf&category_slug=maio-2016-
pdf&Itemid=30192 
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Portaria Conjunta nº 10, de 1º de novembro de 2018: Dispõe sobre a cooperação 
mútua entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e a Secretaria de 
Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude (SECRIANÇA), para oferta, 
acompanhamento e avaliação da política pública de escolarização de adolescentes em 
Internação Provisória, em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Internação, 
Semiliberdade e Meio Aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à 
Comunidade (PSC) - e dos adolescentes atendidos pelo Núcleo de Atendimento 
Integrado - NAI. 

http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/0d03f9846
ab7444d8c7f5457478781bb/Portaria_Conjunta
_10_01_11_2018.html 
 

Plano de Trabalho para implementação da Portaria Conjunta nº 10/2018. 
 

http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/7463d72d
da5d4992810ed12166831fc4/see_sejus_poc_7
_2021.html#art7 

Portaria Conjunta nº 07, de 17 de junho de 2021: Dispõe sobre a indicação de Unidades 
Escolares vinculantes dos Núcleos de Ensino das Unidades Socioeducativas de 
Internação e Internação Provisória; a lotação dos profissionais da educação; a matrícula 
e a escrituração escolar dos estudantes desses núcleos. 

http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/7463d72d
da5d4992810ed12166831fc4/see_sejus_poc_7
_2021.html#art7 
 

Portaria nº 55, de 24 de janeiro de 2022: Dispõe sobre os critérios referentes à atuação 
dos servidores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal nas 
atividades de docência e na orientação educacional; sobre a organização e atuação dos 
servidores integrantes da Carreira Magistério Público. 

https://cdn.sinprodf.org.br/portal/uploads/202
2/01/26134050/Portaria-55-de-
24_01_2022.pdf 
 

Organização Curricular – Ensino Fundamental – Segundo Ciclo – Anos Iniciais - 2022 https://www.educacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2019/11/org_curricular_ef_
anos_iniciais_16maio22.pdf 

Organização Curricular – Ensino Fundamental – 3º Ciclo – Anos Finais - 2022 https://www.educacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2019/11/org_curricular_ef_
anos_finais_16maio22.pdf 
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II) ROTINAS E PRÁTICAS PARA A ESCOLARIZAÇÃO NA 
SOCIOEDUCAÇÃO 

1) O período de atendimento escolar diário será de quatro 
horas, por turno: 

- matutino: das 8h às 12h; 
- vespertino: das 14h às 18h. 
 

2) A/o professora/or deverá acolher os estudantes na sala de 
aula no início de cada turno e logo após o intervalo.  

 

3) A duração de cada hora aula é de 48 minutos, conforme 
Portaria 55/2022.  

 
4) A grade horária poderá sofrer ajustes, em decorrência de 
fatores adversos, portanto, diariamente, deverá ser 
observado o quadro de horários que está na sala de 
professoras/es. 
 
5) Não é permitida a junção de turmas, salvo casos 
devidamente autorizados pela supervisão ou coordenação.  
 

6) Caso os estudantes e as/os professoras/es não possam 
frequentar o período normal de aula, em função de situações 
que ofereçam riscos à sua integridade ou de outrem, os 
professores devem cumprir o horário no Núcleo de Ensino ou 
na UE vinculante, no desenvolvimento do Projeto 

Interventivo (para ser aplicado na ausência de professor) e 
de atividades complementares. (Portaria 55/2022)  

7) A coordenação pedagógica dar-se-á em oito horas 
semanais, no respectivo turno, sendo: 

I- um dia destinado à coordenação pedagógica por área 
de conhecimento: 

a) terça-feira: área de Ciências da Natureza e de 
Matemática; 

b) quinta-feira: área de Linguagens; 
c) sexta-feira: área de Ciências Humanas e, quando 

houver, Ensino Religioso. 
 II- um dia destinado à coordenação pedagógica 

individual, podendo ser realizada fora do ambiente escolar. 

 

8) Ao ingressar na sala de aula, a professora/or deverá estar 
com seu material pedagógico organizado e em mãos, 
conforme planejamento prévio realizado nas coordenações 
pedagógicas.  

Caso ocorra uma necessidade extraordinária, a/o 
professora/or deverá solicitar auxílio do supervisor ou 
coordenadora/or. 

 
9) As demandas apresentadas pelos estudantes deverão ser 
encaminhadas para a supervisão ou coordenação no horário 
do intervalo ou no final do turno, não devendo a/o professor 
se ausentar da sala para tal, salvo casos especiais.  
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10) A/o professora/or não deverá se ausentar da sala de aula. 
Em caso de alguma necessidade extrema, a/o 
coordenadora/or pedagógica/o ou supervisor deverá ser 
acionado para ficar em sala durante a ausência da/o 
professora/or. 
 

11) Não é permitido o manuseio de celulares na sala de aula 
por parte dos estudantes, bem como a navegação nas redes 
sociais. 

 

12) A/o professora/or deverá evitar a utilização de aparelhos 
celulares na sala de aula para fins pessoais, salvo casos 
excepcionais.   

 

13) A televisão, a internet com seus conteúdos são recursos 
relevantes para as aprendizagens. São utilizados para 
introduzir, aprofundar, ilustrar conteúdos e promover 
debates, entretanto é vedada a sua utilização sem um 
planejamento pedagógico prévio.  

 

14) O manuseio do controle das televisões deve ficar a cargo 
da/o professor/a, sendo vedado ao estudante. 

 

15) Não é permitido ao estudante navegar nos aplicativos das 
televisões.  

16) A utilização do material pedagógico em sala de aula deve 
ser supervisionada pela/o professor/a que deverá ficar atento 
quanto a possíveis extravios. Assim, sugerimos a contagem 
anterior ao início das aulas.   

 
17) Todo o material pedagógico adverso do utilizado no 
cotidiano, deve ser justificado no planejamento, tendo assim 
uma intencionalidade pedagógica. Com a devida 
antecedência, sua utilização deve ser articulada com a 
supervisão ou coordenação para posterior aceitação da 
Gerência de Segurança/SEJUS.  

 
18) Qualquer prêmio, agrado, bonificação, “mimo” devem ter 
uma intencionalidade pedagógica e ser, previamente, 
articulados com a supervisão ou coordenação para posterior 
aceitação da Gerência de Segurança/SEJUS. Vale ressaltar 
que não deve ser um ato individual, mas sim do coletivo de 
professoras/es.  
 
19) Qualquer visita da/o professora/or nos módulos deverá 
ser acompanhada pela supervisão ou coordenação 
pedagógica.  

 
 
III) ASPECTOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO   

 
A) A organização do trabalho pedagógico deve ser pautada 
nos seguintes documentos: 
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- As Diretrizes Pedagógicas Escolarização na 
Socioeducação. SEEDF 2014 

- Diretrizes de Avaliação Institucional. SEEDF 2014 
 
- Currículo em Movimento da Educação Básica. SEEDF 

2014 e 2018 
- Organização Curricular para o Ensino Fundamental – 

2º Ciclo – Anos Iniciais -2022 
- Organização Curricular para o Ensino Fundamental – 

3º Ciclo – Anos Finais -2022  
 

B) Considerando a rotatividade, a avaliação diagnóstica inicial 
deve ser aplicada sempre que os estudantes chegarem ao 
Nuen, com o objetivo de conhecer suas especificidades, 
histórias de vida, sonhos, perspectivas, sua realidade social, 
econômica e cultural, centrando-se na trajetória escolar, suas 
aprendizagens, seu nível de conhecimento, como parte da 
concepção da avaliação formativa. 
 
C) O relatório escolar expedido à SEJUS é de 
responsabilidade do coletivo de professoras/es. Assim 
todas/os devem colaborar com informações para sua 
produção, em consonância com a concepção da avaliação 
formativa.  
 
D) Entrevistas, rodas de conversa, grupos focais, 
questionários, formulários, testes diagnósticos, desenhos, 
relatos, dentre outros são procedimentos ou instrumentos 
utilizados para a avaliação diagnóstica. 

 

E) O Diário Web, disponibilizado via sistema I-Educar, é o 
documento de escrituração escolar em que as/os docentes 
devem registrar, diariamente, as atividades desenvolvidas 
com a turma, o resultado do desempenho e a frequência dos 
estudantes.  

A verificação dos registros nos diários será realizada 
periodicamente pelo secretário escolar, em parceria com a/o 
coordenadora/or pedagógica/o.  

A realização da chamada em sala de aula deve ser feita 
diariamente.  

 
F) Caso seja verificada a ausência ou retirada de algum 
estudante da sala de aula pela SEJUS, deve-se comunicar à 
equipe da coordenação pedagógica.  

 
Diante dos itens apresentados, temos um caminho 

desafiador a percorrer o qual poderá superado com a força 
do coletivo, o diálogo, a participação em ações formativas, e 
uma organização do trabalho pedagógico atenta aos 
potenciais, às necessidades de aprendizagens e às 
perspectivas dos estudantes.  

 

Sigamos juntas/os nessa! 
Força e saúde! 

 
Equipe Supervisão e 

Coordenação Pedagógica 
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ANEXO 3 

Práticas Diárias e de Convivência no Núcleo de Ensino/na Escola da Uniss 

 

Apresentamos o documento Práticas Diárias e de Convivência no Núcleo de 
Ensino/na Escola, considerando o respeito à dignidade humana, à diversidade, ao 
diálogo, à vida, à natureza, à ampliação da participação feminina e à construção de 
novas formas de solidariedade, de acordo com os princípios da Cultura de Paz. 

As práticas de convivência orientam e regulam o dia-a-dia no ambiente escolar, 
com o objetivo de promover relações respeitosas e a ampliação do diálogo entre 
estudantes, professoras, professores e demais servidores da Secretaria da Justiça, da 
Secretaria de Saúde e dos profissionais terceirizados.  

Assim, organizamos este documento da seguinte forma: 

1) Relações respeitosas 
2) Rotina dos estudantes na chegada, permanência e saída do Núcleo de Ensino 
3) Utilização do material pedagógico 
4) Regime Disciplinar de Caráter Pedagógico 

Ao longo da leitura e discussão com estudantes e profissionais atuantes na 
UNISS, poderão ser apresentadas propostas de alteração e acréscimo as quais 
deverão ser registradas no campo sugestões ao final deste documento. 

Agradecemos a participação de todos/as e destacamos a função fundamental da 
escola que é promover aprendizagens as quais devem estar em consonância com as 
demandas pessoais e coletivas, de forma a fortalecer os estudantes como sujeitos de 
direitos que pensam, criticam, refletem, agem coletivamente, para entender, 
compreender e experimentar o mundo, desenvolver-se (NOLETO, 2008). 

1) Relações respeitosas 

Deverão ser estabelecidas pelo respeito às diversidades de etnias, de raças, de 
cores, de gênero, de orientação sexual, de idade, de condições socioeconômicas e de 
religiosidades.  

Assim devemos:  

- Expressar nossa opinião, ideia.  

- Respeitar as culturas, as crenças, os modos de pensar e os valores diferentes 
de cada pessoa. 

- Aceitar o ponto de vista do/a outro/a. 

- Praticar o diálogo, o debate e a argumentação. 

- Exercitar o princípio da empatia (colocar-se no lugar do/a outro/a). 

- Buscar, sempre que necessário, o diálogo entre estudantes, professores/as, 
supervisão e coordenação pedagógica para expor situações nas aprendizagens, no 
rendimento escolar e nas relações interpessoais.  
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2)Rotina dos estudantes na chegada, permanência e saída do Núcleo  

A carga horária diária de aula é de 04 (quatro) horas e os estudantes deverão 
seguir estas orientações:  

A) Apresentar-se no pátio do Núcleo para chamada inicial e recebimento da pasta 
de material.  

B) Permanecer em fila, podendo conversar com o colega ao lado, até que seja 
iniciada a chamada para a entrega das pastas.  

C) Assim que pegar sua pasta, dirija-se à sala destinada a sua turma. 

D) Aplicar álcool em gel/álcool 70%, antes de adentrar às salas de aula, repetindo 
tal procedimento sempre que necessário.  

E) Somente entre em locais diferentes da sua sala de aula e do banheiro dos 
estudantes, caso seja autorizado.  

F) Solicitar à/ao professor/a a necessidade de saída da sala de aula para beber 
água, ir ao banheiro.  

G) No momento em que o/a professor/a autorizar, confirmar com o agente da 
porta a autorização para a saída.  

Observação: O estudante deve aguardar o encerramento da primeira aula para 
realizar tal solicitação.  

H) O atendimento na enfermaria será realizado no turno contrário ao da escola, 
salvo casos de urgência, verificados pela Gerência de Saúde.  

I) Não utilize o horário das aulas para resolver questões específicas com 
técnicas/os, gerentes, diretora/or. 

 J) Utilize copo descartável para o consumo de água.  

K) Durante o intervalo, o estudante deverá permanecer no local indicado pela 
equipe de segurança.  

L) O lanche será distribuído por casa no horário do intervalo.  

M) Utilize a lixeira para depositar restos do lanche e embalagens.  

N) Mantenha a sala de aula limpa.  

O) É proibido:  

 Riscar, rabiscar, sujar, fazer inscrições no teto, piso, cadeira, carteira, 
parede.  

 Permanecer na porta da sala. 
 Colocar os pés na cadeira. 
 Dormir.  

P) Comportar-se de maneira imprópria para o ambiente escolar, como por 
exemplo uso de palavras de baixo calão, brincadeiras ou piadas inadequadas, 
baseadas em discriminação ou preconceito.  
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Q) Ao ocorrer atraso do estudante por motivo de força maior (atendimentos de 

saúde, chegada à Unidade, outros), o estudante deverá aguardar a finalização da aula 
em curso para entrar no início da aula seguinte.  

R) As ausências do estudante em razão de atendimentos médicos, trabalho, 
educação profissional, dentre outros deverão ser informadas pela Secretaria de 
Justiça. 

 
3) Utilização do material pedagógico  

Os materiais utilizados em sala de aula são um suporte importante para o 
processo de ensino-aprendizagem e fazem parte do planejamento pedagógico da/o 
professor/a.  

 
Para a utilização desses materiais, orienta-se:  
- A pasta de material é de uso individual e será identificada pelo nome do 

estudante e contém os itens básicos necessários em sala de aula (lápis, borracha, 
canetas, caderno). 

- A pasta nominal dos estudantes deve ser manuseada com zelo, preservando os 
materiais (lápis, borracha, caneta, caderno, apostilas e a própria pasta).  

- O estudante deverá informar à/ao professora/or ou à equipe pedagógica a 
necessidade de substituição ou reposição de algum material da pasta.  

- Todos os materiais pedagógicos utilizados deverão ser deixados na sala de 
aula, não devendo assim ser levados para as casas.  

- A televisão, a internet com seus conteúdos são recursos relevantes para as 
aprendizagens. São utilizados para introduzir, aprofundar, ilustrar conteúdos e 
promover debates, sendo vedada a sua utilização sem um planejamento pedagógico 
prévio da/o professor/a.  

- O manuseio do controle das televisões deve ficar a cargo da/o professor/a. 

- As pastas individuais deverão ser higienizadas pela equipe de limpeza ao 
término de cada turno.  

 
 
 

4) Regime Disciplinar de Caráter Pedagógico 
Aos estudantes que apresentarem dificuldades de convivência escolar, serão 

desenvolvidas ações intencionais de intervenção, reflexão, apoio e orientação 
realizadas pelas/os professoras/es, supervisão e coordenação pedagógica e estão 
previstas no Regimento Escolar da Rede Pública do DF.  

Conforme gravidade das ações de inobservância das práticas de convivência 
escolar, poderão ser aplicados os seguintes procedimentos ao estudante: 

- intervenção/advertência oral; 
- advertência escrita;  
Para aplicação de ações disciplinares, deverão ser observados os princípios dos 

direitos humanos e da diversidade expressos nos documentos norteadores da SEEDF, 
bem como devem ser seguidas de ações efetivas, diversificadas e de 
acompanhamento que promovam a mediação de conflitos e a convivência escolar. 
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