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1. APRESENTAÇÃO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 
 
 

Em razão do cenário mundial deflagrado pela pandemia da COVID-19, desde março de 

2020, o CCMDF CEd-01 da Estrutural, precisou atualizar sua proposta pedagógica, levando-se em 

consideração os novos paradigmas educacionais que desconstruíram as práticas da docência 

mundial. Novos e grandes desafios se impuseram e a escola precisou se rearranjar, pensar, em 

outras combinações e possibilidades para alcançar os estudantes. Foram utilizados novos 

instrumentos, técnicas e estratégias como o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagens, 

videoconferências, chamadas de vídeos, aplicativos, entre outros, dentro de um contexto de ensino 

remoto, que neste momento, foi o modo viável de aproximação entre estudantes, famílias e a 

escola, tendo como principal objetivo a construção das aprendizagens, respeitando-se as 

condições de acesso à escola seja pela plataforma ou por material impresso.    

 Em doze de março de 2020, após o decreto do governo local que determinou 

fechamento das escolas, a Equipe diretiva do CCMDF – CEd 01 da Estrutural convocou pais e 

professores para formarem grupos de estudos viabilizados pelo aplicativo WhatsApp, com o 

objetivo de minimizar o afastamento dos estudantes em relação à escola. Desta forma, iniciou-se 

nessa UE, um processo de acolhimento da comunidade escolar, que durou até julho, quando as 

aulas foram retomadas oficialmente. 

 O Projeto Político-Pedagógico do CCMDF CED-01 da Estrutural é resultado das 

experiências coletivas e de idealizações participativas e colaborativas visando o bem-estar do 

estudante, da escola, família e da comunidade escolar. Este projeto tem o intuito de efetivar os 

pressupostos existentes no Currículo para Educação Básica dos Anos Iniciais, Finais e Ensino 

Especial, Ensino Médio Semestralidade e EJA – Educação de Jovens e Adultos. Está em 

consonância do Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. Constitui-se um 

plano global da instituição, que pode ser compreendido como referencial teórico, orientador que 

norteia todo o trabalho pedagógico.  

Para viabilizar esta proposta, se faz necessário que o procedimento educacional seja 

desenvolvido por pessoas que acreditem na aptidão e desenvoltura da habilidade do estudante, na 

possibilidade de seu progresso na aprendizagem e na escola como um dos agentes que podem 

adequar e proporcionar melhoria principalmente em nível de relacionamentos, em nível de 

desenvolvimento e produtividade, favorecendo, desta forma, uma melhor qualidade de vida que 

expanda o aprender e o apreender. 
 

Sabemos que a educação passa por uma crise no que se diz respeito a fatores como a 

retenção, a evasão escolar, a defasagem idade/série, a indisciplina, desinteresse. Fatores estes 

que nos fazem repensar e levantar alguns questionamentos no intuito de encontrar o que estamos 
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fazendo enquanto profissionais da educação, em relação à formação e ao conhecimento,     sobre  

quais propostas e alternativas de mudanças no sistema educacional, já que sabemos que o 

ambiente escolar é uma atmosfera onde todos devem estar envolvidos, harmoniosamente, para a 

realização de um único desígnio, comprometidos na: preparação, construção e desenvolvimento 

de um PPP valoroso. O sucesso real deste projeto somente se fará mediante o comprometimento 

e empenho de todos os segmentos envolvidos: corpo docente e discente, equipe gestora, carreira 

assistência à educação e conselho escolar. 
 

Este projeto não está engessado, limitado no período e na compreensão de sua 

definição, devendo ser examinado e reavaliado ao longo do ano letivo na medida em que as 

necessidades surjam, para pautar ações que promovam a reelaboração das práticas pedagógicas, 

pois entendemos que a sociedade se encontra em constante transformação, e à escola cabe 

garantir com propriedade a qualidade da educação oferecida aos nossos estudantes.  

Este instrumento foi elaborado, com a contribuição de todos os segmentos: 

pais/responsáveis, estudantes, professores e servidores. Nas reuniões coletivas pedagógicas, e 

nos sábados letivos temáticos foram feitas revisões do Projeto Político-Pedagógico 2020 e 

alterações, das propostas e sugestões que deveriam constar no PPP de 2021.  

Este documento contém a história da escola, seus aspectos e objetivos, nele estão 

expostos os pressupostos teóricos e estratégias, planejamentos para implementação das 

propostas, todas ajustadas nos diversos Planos de Ação e nos diferentes campos de atuação da 

unidade escola 

 

2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
 
 

2.1 CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA 
 

A escola surgiu para atender a necessidade da comunidade que era desprovida deste 

direito, e também para evitar o deslocamento dos estudantes para outras cidades vizinhas, afim de 

que pudessem acompanhar de perto a educação dos filhos. 

A criação e a regularização do Centro de Ensino Fundamental se deram por meio da 

Portaria nº 277 publicada no dia 28 de julho de 2009, e nesta acepção, o grande desafio que a 

escola encara é proporcionar uma educação com categoria e qualidade em um ambiente 

harmonioso e sereno. 

No ano de 2015, a denominação da escola decorreu uma mudança para, Centro 

Educacional 01 da Estrutural, conforme Portaria 126 de 04.08.2015. Essa Unidade Executora 

iniciou suas atividades em 13 de abril de 2009 com 1326 alunos oriundos de dez escolas do Guará.  
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Desse total, 699 alunos estudavam no turno matutino distribuídos em 15 turmas das 

séries finais do Ensino Fundamental, sendo 07 turmas de 5ª séries, 04 turmas de 6º séries, 01 

turma de 8º série, 04 turmas de Projeto Veredas e 01 turma do Projeto Acelera. No turno vespertino 

ficaram 619 alunos distribuídos em 11 turmas de 3ª séries, 05 turmas de 4ª séries e 04 turma s do 

Projeto Se Liga. 

No segundo semestre a escola recebeu 1043 alunos do turno noturno oriundos também 

do Guará que foram distribuídos em turmas do EJA 1º Segmento (1 turma de cada série), 2º 

Segmento, 2 turmas de cada série e 3º Segmento, 04 turmas de 1ª série,02 turmas de 2ª série e 

02 turmas de 3ª série. A regularização da escola se deu através da Portaria nº 277 publicada no 

dia 28 de julho de 2009. 

No dia 11 de fevereiro de 2019, o ano letivo iniciou com a implementação da Gestão 

Compartilhada, conforme Portaria Conjunta nº01 de 31 de janeiro de 2019, publicada no DODF 

nº23 de 01 de fevereiro de 2019. No dia 13 de fevereiro de 2019, houve a primeira reunião com a 

Comunidade Escolar para esclarecer como seria a Gestão Compartilhada, os profissionais da 

educação seriam responsáveis pelo ensino-aprendizagem e os PMs pela parte disciplinar dos 

estudantes, continuando o diretor pedagógico, com a parte que lhe compete e o diretor da PM/Major 

com a função disciplinar. 

O Colégio Cívico-Militar do Distrito Federal CED 01 da Estrutural começou o ano letivo 

2019 com a Educação Compartilhada da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e Secretaria 

de Educação do Distrito Federal. A gestão democrática é composta por: Direção e Vice Direção 

pedagógico Administrativa, Direção e Vice Direção disciplinar e órgãos colegiados.  

Os militares que até o período presencial de 2020 estavam realizando as atividades,  

eminentemente disciplinares em conformidade com o regimento interno publicado no DODF nº 207 

de 30 de outubro de 2019, se readequaram à nova realidade da escola passando a colaborar na  

organização do material impresso, bem como na prestação do atendimento aos pais e responsáveis 

dos estudantes que têm apresentado dificuldades de adaptação às regras de boa convivência 

escolar tanto na plataforma, quanto no material impresso. Têm auxiliado o corpo pedagógico na 

entrega de material impresso e entrega de gêneros perecíveis e não perecíveis à comunidade 

escolar. 

Mesmo com toda mudança na rotina escolar a partir da implantação da gestão 

compartilhada, a escola segue firme no propósito de oferecer um ensino de qualidade em ambiente 

saudável, sempre priorizando o desenvolvimento de habilidades e competências do educando que 

tenha aproveitamento em suas experiências de vida, possibilitando a esse, tornar-se um cidadão 

crítico, ativo e transformador da sociedade. 

A escola atualmente funciona com 1.576 estudantes distribuídos em 56 turmas nos três 

turnos, sendo no Ensino Médio/semestralidade matutino: 124 matriculados na 1ª série. No turno  
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noturno são 105 estudantes matriculados da 1ª a 3ª série.  No Ensino fundamental II são 1.014 

estudantes dos quais 446 estão regularmente matriculados no turno matutino distribuídos dos 7º 

ao 9º ano; no turno vespertino o quantitativo de alunos é de 568 desde o 6º até o 8º ano.  A 

Educação de Jovens e Adultos - EJA funciona apenas no turno noturno e atende o 3º segmento 

com 333 estudantes. 

O público educacional do CCMDF CEd-01 da Estrutural é composto por estudantes do 

ensino regular, por estudantes com transtornos funcionais (TDAH, TPAC, DISLEXIA, TOD), e 

estudantes com necessidades educacionais especiais – ENEE (TEA, DA, DI, DF, DMU e DV) por 

isso, e por suas práticas pedagógicas pode ser denominado Escola Inclusiva. 

 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 
 
 

Esta Instituição de Ensino funciona atualmente em um prédio com 02 andares onde 

existem 20 salas de aula, 01 sala da gestão disciplinar, 01 sala do Comando da CCMDF, 01 sala 

da gestão pedagógico-administrativa, 01 laboratório de Informática, 01 Sala de Leitura, 01 Sala de 

Professores, 01 sala de apoio a direção, 01 Sala de Coordenação, 01 Sala para o SOE e 01 sala 

para a EEAA, 01 Sala de Recursos, 01 sala multifuncional, 01 banheiro para os terceirizados, 01 

almoxarifado, 01 depósito, 01 quadra de esporte coberta, 01 praça de skate, 01 pátio descoberto e 

01 coberto, 01 secretaria, 01 cantina com depósito, 01 modesto refeitório, 01 sala para o 

administrativo, 01 mecanografia, 03 banheiros femininos e 03 masculinos, 02 banheiros para PNE, 

01 rampa de acesso para cadeirantes, 02 escadas, 01 sala para funcionários da limpeza, área 

verde na circunferência interna da escola. 

 

2.3 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
 

A escola dispõe de Caixa Escolar, de um Conselho Escolar, criados na gestão anterior 

e que vem sendo reativado na atual gestão, visto que são instrumentos importantes para a 

efetivação de uma gestão pedagógica e administrativa compartilhada de fato. 

A organização pedagógica, administrativa e financeira é pautada hoje nas legislações 

vigentes como o Projeto Pedagógico, Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, 

regimento escolar dos colégios Cívico-militares do Distrito Federal, Avaliação de Diretrizes e Bases, 

Gestão Democrática, Conselho Escolar, PDDE, PDAF, Orientações Pedagógicas da EEAA, SOE, 

AEE, Educação Especial, Avaliações Institucionais, Formação contínua ofertada pela EAPE, Escola 

e Coordenações Intermediárias das Coordenações Regionais de Ensino, sob a supervisão e 

acompanhamento do Governo Federal, Governo do DF e instituições afins: SEDF, MEC, 

Coordenações Regionais de Ensino e outros. 
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Dados da Instituição: 

 

Denominação: CCMDF Centro Educacional 01 da Estrutural, pela Portaria conjunta nº 

09, passou a ter nova denominação, a partir de 12 de setembro de 2019, publicado no DODF 207 

de 30 de outubro de 2019.  

 

Endereço: Setor Central Área Especial 03 

Telefone: 3901- 3687 e 3901-3742 

E-mail: ced01ce.guara@edu.se.df.gov.br 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE, CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, 
ECONÔMICAS E CULTURAIS. 

 
 

Por se tratar de uma região advinda de uma invasão, mas que hoje integra a XXV Região 

Administrativa do Distrito Federal, o nível socioeconômico da população, bem como o nível 

sociocultural é considerado baixo. A cidade da Estrutural segundo as estatísticas está entre as mais 

violentas do Distrito Federal. 

A maioria dos estudantes reside nas proximidades da escola, mas há alunos que 

necessitam de transporte para terem acesso à escola, neste momento de pandemia o transporte 

escolar não está sendo utilizado, devendo ser retomado no retorno das aulas presenciais.  

O espaço físico do Colégio é cedido para a comunidade da Estrutural realizar alguns 

projetos, durante a semana o Esporte a Meia Noite e aos sábados o projeto de Inglês, atendendo a 

faixa etária de 09 a 18 anos de idade e o Pelotão Fênix atendo a faixa etária 9 à 15 anos, todos esses 

projetos serão retomados por ocasião do retorno das aulas presenciais, ressalte-se que todos esses 

projetos estão suspensos durante o curso da pandemia da Covid-19. 

Neste ano letivo de 2021, a escola reafirma seu compromisso de boa prestação de serviço 

com as famílias, e estudantes, mesmo diante do cenário persistente da pandemia de Covid-19. 

Iniciamos o ano letivo em 08 de março de 2021, de forma remota seguindo os decretos, portarias e 

orientações da SEEDF, listados abaixo:  

DECRETO nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e 

provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, 

como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da 

pandemia da COVID-19 e dá outras providências.  

DECRETO nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), e dá outras providências, 

regulamentando em seu Art. 2º, in verbis: CIRCULAR Nº 2/2021 – SEE/GAB (Processo SEI 00080-

00032397/2021-43). Apresenta orientações quanto ao DECRETO Nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. 

CIRCULAR Nº 22/2021 - SEE/SUBEB (Processo SEI 00080-00036735/2021-16). Apresenta orientações para 

utilização das ferramentas Google.  

DECRETO Nº 41.874, de 08 de março de 2021. Prorroga a vigência do Decreto Nº 41.849, de 27 de fevereiro 

de 2021, até o dia 22 de março de 2021, entre outras providências. Art. 2º Ficam suspensos até o dia 15 de 

março de 2021, no âmbito do Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos comerciais, inclusive:[...] 

III – atividades educacionais presenciais em todas as creches, escolas, universidades e faculdades, das redes 

de ensino pública e privada 

CIRCULAR Nº 2/2021 – SEE/GAB (Processo SEI 00080-00032397/2021-43). Apresenta orientações quanto ao 

DECRETO Nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021.  

CIRCULAR Nº 22/2021 - SEE/SUBEB (Processo SEI 00080-00036735/2021-16). Apresenta orientações para 

utilização das ferramentas Google.  
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DECRETO Nº 41.874, de 08 de março de 2021. Prorroga a vigência do Decreto Nº 41.849, de 27 de fevereiro 

de 2021, até o dia 22 de março de 2021, entre outras providências. 

 

O CCMDF CED 01 Estrutural encontra-se estruturado como mostra tabelas a seguir*: 

MAPEAMENTO DAS ESCOLA – ENSINO REMOTO ** DIURNO 

ANO/SÉRIE/TURMA 
ESTUDANTES 

MATRICULADOS 

ESTUDANTES 
NA 

PLATAFORMA 

ESTUDANTES 
PARA 

MATERIAL 
IMPRESSO 

ESTUDANTES 
ENEE'S - 

MATERIAL 
IMPRESSO 

ALUNOS 
SEM 

CONTATO OBSERVAÇÕES 

6º ANO A 29 15 12 2 0  

6º ANO B 28 18 9 1 0  

6º ANO C 28 21 6 1 0  

6º ANO D 29 15 13 1 0  

6º ANO E 28 8 18 2 0  

6º ANO F 27 14 13 0 0  

6º ANO G 28 15 13 0 0  

6º ANO H 29 12 16 1 0  

6º ANO I 27 14 13 0 0  

6º ANO J 24 10 13 1 0  

6º ANO K 32 13 19 0 0  

6º ANO L 30 12 18 0 0  

6º ANO M 30 14 16 0 0  

6º ANO N 30 12 18 0 0  

TOTAL 399 193 197 9 0  

7º ANO A 28 17 10 1 0  

7º ANO B 26 13 12 1 0  

7º ANO C 27 9 16 2 0  

7º ANO D 29 15 13 1 0  

7º ANO E 28 10 17 1 0  

7º ANO F 29 12 15 2 0  

7º ANO G 27 14 12 1 0  

7º ANO H 29 13 16 0 0  

7º ANO I 26 10 15 1 0  

7º ANO J 29 15 14 0 0  

7º ANO K 26 13 12 1 0  

7º ANO L 26 11 15 0 0  

7º ANO M 27 11 16 0 0  

TOTAL 357 163 183 11 0  

8º ANO A 30 26 4 0 0  

8º ANO B 27 18 8 1 0  

8º ANO C 29 20 9 0 0  

8º ANO D 29 15 13 1 0  



 

8º ANO E 31 17 14 0 0  

8º ANO F 30 16 14 0 0  

TOTAL 176 112 62 2 0  

9º ANO A 27 16 9 1 1  

9º ANO B 24 18 5 1 0  

9º ANO C 30 19 11 0 0  

TOTAL 27 53 25 1 1  

1ª SÉRIE A 32 29 3 0 0  

1ª SÉRIE B 32 27 2 3 0  

1ª SÉRIE C 31 26 5 0 0  

1ª SÉRIE D 30 20 10 0 0  

TOTAL 125 102 20 3 0  
 
 
 

MAPEAMENTO DA ESCOLA – ENSINO REMOTO ** NOTURNO 

ANO/SÉRIE/TURMA 
ESTUDANTES 

MATRICULADOS 

ESTUDANTES 
NA 

PLATAFORMA 

ESTUDANTES 
PARA 

MATERIAL 
IMPRESSO 

ESTUDANTES 
ENEE'S - 

MATERIAL 
IMPRESSO 

ALUNOS SEM 
CONTATO OBSERVAÇÕES 

1ª SÉRIE E 15 05 06 01 03  

1ª SÉRIE F 14 11 01 00 02  

TOTAL 29 16 07 01 05  

2ª SÉRIE A 21 13 07 00 01  

2ª SÉRIE B 23 18 05 00 00  

TOTAL 44 31 12 00 01  

3ª SÉRIE A 16 11 05 00 00  

3ª SÉRIE B 16 11 05 00 00  

TOTAL 32 22 10 01 00  
1º A EJA 36 18 18 00 00  
1º B EJA 45 24 21 00 00  
1º C EJA 47 18 28 00 01  

TOTAL 128 60 67 00 01  
2º A EJA 41 27 10 00 04  

2º B EJA 38 21 11 00 06  

2º C EJA 34 16 13 00 05  

TOTAL 113 64 34 00 15  
3º A EJA 25 15 09 00 01  

3º B EJA 27 18 07 00 02  

3º C EJA 25 14 08 00 03  

3º D EJA 29 20 08 00 01  

TOTAL 106 67 32 00 07  

 
 

A organização pedagógica da escola no ano de 2020, estruturou o atendimento aos seus 

estudantes a partir da utilização da plataforma Google sala de aula, para aqueles cuja família pode 

disponibilizar algum meio eletrônico e pelo material impresso para alcançar os estudantes que não  

12 



 

dispunham dos recursos para o acesso. A escola se empenhou diuturnamente no processo de busca 

ativa a fim de alcançar e minimizar a distância do aluno e suas famílias em relação à escola. Embora 

a Unidade escolar tenha envidado todos os esforços, os resultados conseguidos, não atingiram a meta 

pretendida Escola, basta analisar os resultados nos gráficos abaixo. 

 

Quantitativo aprovados e retidos - 2020. 
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Quantitativo aprovados e retidos na plataforma e no material impresso- 2020 

 

 

 

    

  
 

Hoje, o CCMDF CED-01 da Estrutural é uma escola que atende as seguintes modalidades 

de ensino: Anos Finais, Ensino Médio Semestralidade/EJA, vide demonstrativo mencionado no tópico 

MAPEAMENTO DA ESCOLA – ENSINO REMOTO ** DIURNO e NOTURNO. Desta forma, essa Unidade 

Escolar apresenta necessidades específicas que a difere de outras escolas, dada as particularidades 

inerentes de cada segmento de ensino que oferta.  

O CCMDF CED-01 da Estrutural tem incentivado ações de formação continuada interna e 

externa dos seus profissionais com a finalidade de aperfeiçoar a prática pedagógica e com isso, 

melhorar o ensino-aprendizagem, para garantir uma educação de qualidade aos estudantes.  

14 

6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 6ºE 6ºF 6ºG 6ºH 6ºI 6ºJ 6ºK 6ºL 6ºM

0

5

10

15

20

25

30

35

Turmas

Q
u

an
ti

d
ad

e 
d

e 
al

u
n

o
s

6º ano

Plat Apr Plat Ret Impr Apr Série4

7ºA 7ºB 7ºC 7ºD 7ºE 7ºF 7ºG

0

5

10

15

20

25

30

Turmas

Q
u

an
ti

d
ad

e

7º ano

Plat Apr Plat Ret Impr Apr Série4

8ºA 8ºB 8ºC 9ºA

0

5

10

15

20

25

30

Turmas

Q
u

an
ti

d
ad

e 
d

e 
al

u
n

o
s

8º e 9º ano

Plat Apr Plat Ret Impr Apr Impr Ret



 

Na 2ª semana, após o retorno das aulas, os professores se empenharam na aplicação de 

ferramentas diagnósticas com o objetivo de traçar objetivos, metas e ações para aprimorar e garantir 

uma melhor aprendizagem a todos os estudantes matriculados nos segmentos Ensino 

médio/semestralidade e Ensino fundamental II.  

Disponibilizamos abaixo, os resultados da Avaliação diagnóstica aplicada para as 

disciplinas de Português e Matemática, cujo respaldo se encontra na Circular nº 4/2021 – SEE/SUBEB 

de 07 de janeiro de 2021, que deu as orientações para a organização pedagógica da Parte 

diversificada e Ensino Religioso para o ano letivo de 2021. 
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A evolução do IDEB e sua relação entre as metas individuais, estaduais e nacionais é 

apresentado no gráfico a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola ficou sem pontuar na última avaliação do Ideb. 
 

 

 

 

 

16



 

4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

[...] Ser cidadão significa ser partícipe da vida social e da política do País, e a 

escola espaço privilegiado para esse aprendizado, e não para ensinar a ler, 

escrever e a contar, habilidades importantes, mas insuficientes para a 

promoção da cidadania. (p. 145) 

 
 

Oferecer um ensino de qualidade em ambiente saudável, priorizando o 

desenvolvimento de habilidades e competências do educando aproveitando suas 

experiências de vida, tornando-o um cidadão crítico, ativo e transformador da sociedade. 
 

Partindo deste princípio o CCMDF - Centro Educacional 01 da Cidade Estrutural 

acredita que a escola deve ofertar e garantir a aprendizagem de habilidades, conhecimentos 

e valores indissociáveis à socialização do indivíduo vivenciando quatros eixos: 
 

Democratizador - na medida em que proporciona não apenas o acesso, mas a 

apropriação do conhecimento. 
 
Transformador - na medida em que fomenta as capacidades intelectuais, as 

atitudes e o comportamento crítico colaborando enfim para a transformação 

social. 
 
Mediador – no exercício do domínio do código científico e de suas linguagens 

nas diversas áreas do conhecimento fazendo com que o indivíduo não apenas 

interprete a realidade, mas interaja com ela de forma consciente, crítica e 

produtiva. 
 
Globalizador - proporcionar vivências e compartilhamento de culturas, ou seja, 

trabalhar o conceito de Diversidade, ampliando novos conceitos histórico-

geográficos em uma dialética com a comunidade, sociedade atual. 

 
5. PRINCÍPIOS 

 
 
 

O Projeto Político-Pedagógico de uma escola preparada para viver no século XXI 

deve, necessariamente, trazer  em seu bojo, a perspectiva de uma educação integral e 

acolhedora e que deve levar em consideração que o papel da educação deve ser o de 

garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, 

emocional, social e cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, 

jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais, devendo ser assumida por 

todos os agentes envolvidos no processo formativo das crianças, jovens e adultos. 
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Em tempos de ensino remoto mais do que nunca é preciso entender que todos os 

espaços (escolares e não escolares) têm na Educação Integral seu potencial educativo reconhecido 

e devem ser integrados de forma planejada, na perspectiva de assegurar interações significativas 

que garantam o aprendizado e o desenvolvimento de todos os estudantes. Importante entender  

ainda, que os espaços educativos tradicionais, como a sala de aula, deixam de ser considerados 

como os únicos espaços de aprendizagem, para entender que as novas tecnologias já são uma 

realidade que chegaram para ser parte da vida escolar.  

A concepção de educação defendida e almejada pela SEEDF é a Educação Integral. 

Nessa perspectiva, o ser em formação é multidimensional, com identidade, história, desejos, 

necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza de sua essência, na 

inefável complexidade de sua presença.  

Ao valorizar o ser humano multidimensional e os direitos coletivos, a Educação Integral 

provoca uma ruptura estrutural na lógica do poder punitivo comumente percebido nos processos 

avaliativos e fortalece o comprometimento com a Educação para a diversidade, cidadania, 

educação em e para os direitos humanos e educação para a sustentabilidade. 

A Educação Integral propõe uma cisão com a estrutura didática pedagógica excludente 

e passa a implementar uma organização diferenciada, nesse sentido a SEEDF, adotou como 

proposta, a educação organizada em ciclos, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) desde 1996, sendo uma alternativa à organização realizada por séries.  

No Distrito Federal, as competências e habilidades da Educação em ciclos estão 

descritas no Currículo em movimento, que é o documento norteador cujo objetivo maior consiste 

em olhar o sujeito numa perspectiva mais humanista, entendendo-se que as aprendizagens 

acontecem em tempos distintos, para cada sujeito. 

Para a efetivação deste Currículo na perspectiva da integração, alguns princípios são 

nucleares: unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. (Currículo 

em movimento – Pressupostos Teóricos p.66)  

O Currículo em Movimento preconiza que a educação integral tem a intenção de ampliar  

tempos, espaços e oportunidades educacionais pois, a escola não é apenas o espaço físico e sim 

um local de socialização e construção do conhecimento, ou seja, o discente é multidimensional, 

com características individuais e únicas. 

Muito importante destacar que o tempo escolar da criança e do adolescente, deve ser 

organizado, flexível e planejado, propiciando vivências mais abrangentes, distribuídas em uma 

carga horária curricular, articulada e integrada. A educação precisa extrapolar os espaços da 

escola, pois a comunidade, o território são extensões da escola,  que propiciam múltiplas 

aprendizagens. 
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Por diversas razões, as oportunidades que acontecem devem tentar garantir a 

aprendizagem e o sucesso escolar de cada criança, adolescente e jovem nesse espaço formal de 

ensino e para que os alunos aprendam é necessário criar condições para a sua educabilidade, ou 

seja, é fundamental que condições dignas de vida e seus direitos estejam observados. Para isso, 

é importante contar com a interlocução permanente e com o trabalho integrado a equipamentos e 

agentes de todos os setores que tiverem contribuições relevantes a dar ao desenvolvimento integral 

das crianças e jovens (saúde, desenvolvimento social, cultura, esporte e lazer, etc.), isso é o que 

preconiza o Princípio da Intersetorialidade. 

Esta Unidade escolar busca por meio dos projetos, oportunizar a incorporação dos 

conteúdos como finalidade essencial do ensino, trabalhando diversas aptidões para que possa 

crescer em várias áreas do conhecimento, contribuindo assim, para o desenvolvimento de 

capacidades individuais e coletivas que o habilite a influenciar no espaço social onde vive e 

interage. 

O compromisso do Projeto Político-Pedagógico é o de conciliar os interesses reais e 

coletivos da escola materializados no seu caráter político e pedagógico, posto que essas duas 

dimensões são indissociáveis, como destaca Saviani (1983, p. 93), ao afirmar que a “dimensão 

política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica”. 

Neste sentido, é na ação pedagógica da escola que se torna possível a efetivação de 

práticas sociais emancipatórias da formação do sujeito social, crítico, solidário, criativo e 

participativo e é nessa ação que a escola realiza a intencionalidade deste projeto. 

Se mudanças, inovações, transformações são possibilidades que o projeto da escola 

traz consigo, elas não se realizam de modo “automático”; é preciso “educar as consciências”, como 

nos diz Vasquez (1977), posto que nem toda inovação tem caráter emancipatório. Gadotti (2000), 

ao se discutir o Projeto Pedagógico também será possível apontar como princípios centrais para a 

gestão democrática da escola: autonomia e participação. Segundo o autor, esses princípios 

garantem que projeto não se torne apenas uma "carta de intenções", ou apenas um plano orientado 

por metas e estratégias. 

Neste sentido, o ensino é concebido pelos nossos educadores como um conjunto 

sistemático de ações, cuidadosamente planejadas, ao redor das quais conteúdo e forma articulam-

se permanentemente. 

As atividades permitem que professor e aluno compartilhem parcelas sempre maiores 

de significados em relação aos conteúdos do currículo escolar. O professor orienta suas ações para 

que o aluno participe em tarefas e atividades que o aproximem cada vez mais dos conteúdos que 

a escola tem para ensinar. 
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Dentro desta visão, conceitos como os de precisão, linearidade, hierarquia e 

encadeamento, tradicionalmente associados à organização do currículo e às atividades escolares, 

cedem lugar à teoria do conhecimento como rede de significados, o mesmo acontecendo com as 

teorias lineares que dão sustentação ao modelo tradicional de ensino, com seus pré-requisitos, 

etapas rígidas e formais de ensino e aprendizagem, cadeias de conteúdos e escalas de avaliação 

da aprendizagem. 

Portanto, na perspectiva da nosso PPP, a apropriação de conhecimento acontece como 

um processo ininterrupto de transformação e de atribuição de significados e, ainda, de 

estabelecimento de relações entre esses significados. A cada nova interação com objetos do 

conhecimento, a cada possibilidade de diferentes interpretações, um novo ângulo se abre, 

significados se alteram, novas relações se estabelecem e possibilidades de compreensão são 

criadas.  

A apreensão de um conceito, ideia, fato ou procedimento se dá por meio das múltiplas 

relações que o educando estabelece entre os diferentes significados desse mesmo conceito. Assim, 

a compreensão do que é aprendido e sua estabilização como aprendizagem significativa dependem 

da qualidade e quantidade dessas relações. 

Na prática escolar, essa perspectiva implica articular ensino e aprendizagem, conteúdo 

e forma de transmiti-lo, em um ambiente escolar cada vez mais favorável à aprendizagem. Nesse 

ambiente, todas as ações devem favorecer o processo múltiplo, complexo e relacional de conhecer 

e incorporar dados novos ao repertório de significados daquele que aprende, de modo que ele 

possa utilizá-los na compreensão orgânica dos fenômenos e no entendimento da prática social. 

Assim, a escola prioriza a leitura como forma de oportunizar ao estudante o acesso ao 

mundo letrado a fim de gerar condições reais de aprendizagem e de torná-lo sujeito de um novo 

aprendizado e do próprio conhecimento. Desde 2020, a escola tem oportunizado a leitura de livros 

de literatura para o deleite pessoal, bem como obras recomendadas pelos professores, em PDF 

pelo aplicativo WhatsApp, além de deixar obras disponíveis no Google sala de aula.  

A Unidade Escolar  tem priorizado a formação dos docentes, fomentando a participação 

continuada de toda a equipe em cursos ofertados pela SEE ou externamente, a fim de ofertar uma 

educação de qualidade, justa e plural aos estudantes.  
 

 

6. MISSÃO 
 

 

Oferecer um ensino de qualidade em ambiente saudável, priorizando o desenvolvimento 

de habilidades e competências do educando aproveitando suas experiências de vida, tornando-o 

um cidadão crítico, ativo e transformador da sociedade. 
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7. OBJETIVOS 

 
7.1 OBJETIVO GERAL 

 

Gerir com competência, agilidade, criatividade e entusiasmo, de forma participativa e 

compartilhada, aberta às necessidades da comunidade, empenhada em planejar, coordenar e avaliar 

a dinâmica da escola diante da realidade atual; atenta à atualização dos professores e de sua prática 

pedagógica, pronta para resolver os desafios da gestão escolar numa visão democrática de projeto 

global da escola, para atender as contínuas exigências e às novas demandas da sociedade, 

conectada aos avanços científicos e tecnológicos e comprometida com a formação integral e sucesso 

dos alunos. Despertar o civismo. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Promover a formação continuada dos professores e funcionários de forma sistemática; 

buscando mecanismos e estratégias que potencializem a ação pedagógica junto aos professores, 

na perspectiva de contribuir para o enriquecimento da prática docente, e consequentemente, para 

a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem; 
 

▪ Desenvolver atividades que propiciem a integração escola/comunidade; 
 

▪ Construir o Projeto Político-Pedagógico com a participação efetiva de toda a comunidade 
escolar; 

 
▪ Promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de ética, 

transparência, legalidade e publicidade; 
 

▪ Estabelecer uma relação de parceria com instituições envolvendo-as na elaboração, 

execução e avaliação nos programas de iniciativa da escola; 
 

▪ Difundir uma concepção de educação libertadora que respeite e conviva com as diferenças, 

centrada na vida, associada à cultura da justiça e da paz; 
 

▪ Criar um ambiente escolar participativo, interessante e criativo, objetivando a redução da 

evasão e da repetência; 
 

▪ Respeitar a pluralidade cultural e incentivar a realização de projetos buscando uma 

educação para igualdade nas diversas disciplinas curriculares; 
 

▪ Assegurar a efetiva ação do Conselho Escolar; redefinindo e normatizando o cumprimento 

da função do Conselho de Classe, conselho disciplinar e do Conselho Escolar, visando 

revigorar a atuação desses importantes institutos; 

▪ Definir cronograma anual de reuniões e encontros sistemáticos entre a comunidade, 

direção, professores, Conselho Escolar e Conselho disciplinar; 

▪  

21  



 

▪ Melhorar as medidas de segurança para o acesso à escola visando um ambiente de 

tranquilidade e segurança para todos;  

▪ Realizar palestras e programas de saúde e prevenção à gravidez precoce e ao uso de 

drogas, DST’s, saúde bucal e de combate a homofobia, bullying, doenças epidemiológicas, 

segurança da criança e do adolescente, da mulher e do idoso. Palestras sobre diversidade, 

sustentabilidade, meio ambiente, comunicação não violenta, prevenção a 

depressão/suicídio, feminicídio; 
 

▪ Interagir com o Conselho Tutelar, ininterruptamente; 
 

▪ Criação de um Grêmio estudantil contribuindo para a formação criativa e responsável, do 

ponto visto ético, social, individual e coletivo e patrimonial; 
 

▪ Fortalecer vínculo com o segmento de pais; 
 

▪ Incentivar o trabalho coletivo/ cooperativo; 
 

▪ Assegurar as aprendizagens aos alunos que ainda não atingiram os objetivos traçados para 

seu bloco, respeitando suas especificidades enquanto indivíduo; 
 

▪ Planejar, ofertar o reagrupamento, reforço escolar e projeto interventivo, valorizando suas 

potencialidades em todos os anos; 
 

▪ Acompanhar o rendimento de cada ano em todo espaço tempo da escola: coordenação 

pedagógica, conselhos de classe, avaliação institucional. 
 

▪ Ampliar, adequar os recursos didáticos, metodológicos e tecnológicos. 
 

▪ Planejar projetos educativos voltados para valores, Bullying, sustentabilidade, inclusão, 

patriotismo, cidadania, responsabilidade social, formação vocacional e diversidade; 
 

▪ Estabelecer a avaliação formativa como instrumento de avaliação em todos os anos; 
 

▪ Acompanhar e avaliar a prática do Projeto Político-Pedagógico e o do Currículo em 
Movimento. 

 
▪ Os conhecimentos que são prioritários para serem trabalhados com os estudantes e a 

promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino aprendizagem, por meio de 

ações institucional, preventivas e interventivas, visando a implantação da cultura do 

sucesso escolar. 
 

▪ Promover reuniões para tratar de assuntos relacionados à vida escolar dos alunos e 

exposições das atividades realizadas com os alunos. 

▪ Formação para os direitos humanos, respeito ao próximo, percepção dos problemas 

sociais. 

▪ Favorecer a formação da comunicação não-violenta no ambiente escolar; 
 

▪ Educação para a sustentabilidade: realizamos concurso e gincanas culturais voltados à 

limpeza e conservação do ambiente escolar, com a participação direta dos alunos. 

Destacando a importância de atitudes que ajudam a cuidar do meio ambiente onde vivemos 

e da natureza, preservando-os.  
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▪  

▪ Promoção de palestras sobre Bullying, projetos como CNV, Buscar o diálogo e 

reconhecimentos nas relações Étnico-Raciais, Sexualidade. Apreciar vídeos educativos e 

saída de campo que despertem o senso crítico, resgate de valores e o respeito; 
 

▪ Promover ações pedagógicas que possibilitem a leitura, interpretação e escrita como 

princípio da construção do conhecimento; a produção de diferentes gêneros e tipos textuais 

(cartas, contos, poesias, notícias, biografias, fábulas, etc.); 
 

▪ Oferecer a prática de leitura para que o estudante possa efetivamente ler sua realidade, da 

vida e do mundo, IV FLITA 
 

▪ Reduzir os índices de repetência, evasão escolar e distorção idade/ano; promovendo ações 

que levem a um diagnóstico mais rápido acerca dos estudantes com dificuldade de 

aprendizagem; e assistir o educando com Necessidades Especiais (ENEE’s), visando o 

desenvolvimento integral e harmonioso de suas potencialidades; 

▪ Buscar parcerias e estratégias que viabilizem a capacitação de recursos financeiros e/ou 

materiais para a unidade escolar; 

▪ Propiciar ao corpo docente, no horário de coordenação coletiva e individual, momentos de 

troca de experiência e estudos para o enriquecimento da prática pedagógica; onde cada 

um dos participantes e ou grupos, possa trazer uma experiência exitosa. 

▪ Atuar de forma integrada escola/comunidade na identificação, prevenção e superação de 

conflitos (SOE); 

▪ Evitar a evasão escolar por intermédio da Busca Ativa Escolar que é uma iniciativa 

essencial para que o direito à educação de crianças e adolescentes seja garantido neste 

momento de Covid-19 

 
 

7.3 OBJETIVOS PROPOSTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Os objetivos propostos para o Ensino Fundamental visam assegurar meios e condições 

objetivas para atingir determinada finalidade, que na perspectiva sócio-histórico-dialética refere-se a 

uma formação integral, capaz de proporcionar o desenvolvimento multifacético da criança. A ação 

pedagógica do professor se caracteriza, também, por uma posição diferenciada, assumindo-se como 

mediador privilegiado da cultura, do conhecimento, da formação de valores, hábitos e atitudes 

(VYGOTSKY, 2001; WALLON, 1975; BARBOSA, 1997). As premissas e as metodologias eleitas pelo 

professor precisam contribuir para o processo de inserção e acolhimento das crianças e de suas 

famílias na instituição, respeitando a pluralidade e diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e 

cultural. 

O trabalho pedagógico no Ensino Fundamental abrange, dentre outros processos e 

atividades: articulação das experiências infantis com os conhecimentos do patrimônio científico,  
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cultural, artístico, ambiental, técnico e tecnológico; promoção do desenvolvimento físico, afetivo, 

cognitivo, ético e estético da criança, propiciando autoconhecimento e autonomia; ampliação das 

relações sociais e afetivas positivas; desenvolvimento da comunicação e expressão infantil por meio 

da apropriação e domínio das várias linguagens humanas; interação com o mundo físico e social; 

atividades ligadas às necessidades biológicas da criança; a brincadeira como uma das atividades 

privilegiadas para a aprendizagem e desenvolvimento infantil (BRASIL, 2009). 

Desse modo, o objetivo, no Ensino Fundamental, abrange diferentes dimensões e 

apresenta peculiaridades em relação às demais etapas educacionais, conduzindo a uma experiência 

curricular em que se compreende o currículo como processo vivo, em constante movimento, 

constituindo-se como forma de materialização do trabalho pedagógico. 

7.4 OBJETIVOS PROPOSTOS PARA O ENSINO MÉDIO 
 

 

Os Objetivos da proposta pedagógica refletem a aplicação dos princípios axiológicos e 

pedagógicos com significativa abordagem dos conteúdos de ensino que facilitem a constituição de 

competências e habilidades valorizadas pela LDB e que permitam ao educando a postura reflexiva 

de continuar aprendendo ao longo de toda a sua vida. 

 

Com essas reflexões a equipe do curso elaborou suas diretrizes em consonância com as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio que preconiza a divisão do currículo em três áreas 

centrais, nas quais cada unidade curricular apresenta parte importante da cultura de nossos tempos, 

bem como o grau de suas especificidades, resultando nas áreas: 

▪ Linguagens, códigos e suas tecnologias; 

▪ Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias; 

▪ Ciências humanas e suas tecnologias. 

Na área de linguagens e códigos estão destacadas as competências que dizem respeito 

à constituição de significados que serão de grande valia para a aquisição e formalização de todos os 

conteúdos curriculares, para a construção da identidade e o exercício da cidadania.  A utilização dos 

códigos que dão suporte às linguagens visa principalmente à competência de desempenho, ao saber 

usar as linguagens em diferentes situações ou contextos. Estão incluídas nessa área a Língua 

Portuguesa, a Língua Inglesa, a Língua Espanhola, Artes e Educação Física.  

Na área das ciências da natureza e matemática incluem-se as competências relacionadas 

à apropriação do conhecimento da Física, da Química, da Biologia e suas interações ou 

desdobramentos como formas indispensáveis de entender e significar o mundo, bem como a 

natureza, de modo organizado e racional. Ainda tem como objetivo a compreensão do significado da 

ciência e da tecnologia na vida social, de modo a gerar protagonismo diante das inúmeras questões 
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 políticas e sociais, para cujo entendimento e solução as Ciências da Natureza são referência 

relevante. A presença da Matemática nessa área se justifica pelo que de ciência tem a Matemática, 

por sua afinidade com as Ciências da Natureza, na medida em que é um dos principais recursos de 

constituição e expressão dos conhecimentos destas últimas, e finalmente pela importância de 

integrar a Matemática com os conhecimentos que lhe são mais afins. 

Na área das ciências humanas encontram-se a História, a Geografia, a Sociologia e a 

Filosofia na proposição de que o exercício da indução é indispensável. O ensino dessa área 

desenvolve a compreensão do significado da identidade, da sociedade e da cultura. Todos os 

conteúdos curriculares deverão contribuir para a constituição da identidade do aluno e para o 

desenvolvimento de um protagonismo social solidário, responsável e pautado na igualdade política, 

preparando-o para o pleno exercício da cidadania, o que perpassa todas as unidades curriculares. 

A presença das tecnologias surge ao se considerar sua importância na educação em geral 

– e não mais apenas na área profissional. No Ensino Médio, a tecnologia é o tema por excelência, 

que permite contextualizar os conhecimentos de todas as áreas e unidades curriculares do mundo 

do trabalho. As tecnologias são fundamentais na compreensão do universo físico, da vida planetária 

e da vida humana. Não se trata apenas de apreciar ou significar o uso da tecnologia, mas de 

compreendê-la enquanto instrumento de investigação do mundo, de compreensão e aplicação no 

cotidiano e como forma de conectar os inúmeros conhecimentos das várias áreas, bem como, 

preparar para o mundo do trabalho. Além da grande presença no cotidiano, os avanços tecnológicos 

indicam os setores nos quais a demanda por recursos humanos tende a crescer. 

Destacamos que tais áreas atendem às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, assim como a Lei nº 3.987, de 07 de julho de 2000, que tornou obrigatório a oferta de Língua 

Espanhola nas escolas públicas e privadas de Ensino Médio e a Lei nº 11.465, de 10 de março de 

2008, que alterou o Art. 26-A da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, tornando obrigatório o 

estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de Ensino fundamental 

e de Ensino Médio, cujos conteúdos deverão ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 

em especial nas áreas de Artes e História do Brasil. 

 
7.5 OBJETIVOS PROPOSTOS PARA A EJA 

 

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, consistem em 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 Inter setorial e de formação integral dos cidadãos. 
 

A educação de jovens e adultos é uma modalidade da educação básica destinada aos 

jovens e adultos inseridos no mundo do trabalho, com empregabilidade ou não, que buscam iniciar  
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ou continuar seu percurso escolar. Os casos de interrupção no processo de escolarização 

são motivados por fatores sociais, econômicos, gerados pela precariedade do contexto social, 

familiar, pelo fracasso escolar e pelo desrespeito à diversidade presente no contingente étnico, 

sexual, de gênero e de pessoas com deficiência e Altas Habilidades. 
 

A educação de jovens e adultos não pode ser concebida como uma redução de tempo 

escolar, tampouco como uma reprodução aligeirada dos conteúdos, mas sim como uma modalidade 

com características específicas, que exige uma organização do trabalho pedagógico, que valorize 

seus sujeitos e proporcione a construção de saberes com vistas à formação de um ser crítico, político, 

intelectual e criativo. 

 
8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 
 

A relação entre os trabalhos, estudos e pesquisas de estudiosos como norteadores do 

nosso PP ocorre por acreditarmos que o processo de aprendizagem acontece com base em 

conhecimentos e informações que cada indivíduo possui e servem como âncora para novas 

informações, tornando-as significativas e gerando novos conhecimentos.  

Paulo Freire destaca o uso do diálogo como instrumento de trabalho, partindo da realidade 

para transformação desta realidade, o reconhecimento do homem como indivíduo e ser pensante no 

processo educacional. Em Freire (1987, 1993, 1996), compreendemos que o ponto de partida para 

a aprendizagem, está vinculado a vivência dos sujeitos, seus contextos, seus problemas, suas 

angústias e, acima de tudo, às contradições no “mundo vivido”. 
 

Freire propôs uma educação que estimulasse à colaboração, a decisão, a participação, a 

responsabilidade social e política e, acima de tudo a constituição de um sujeito pensante. Nesse 

sentido, educar é um ato político e alfabetizar é vista como uma forma de política cultural, uma vez 

que esta não se concretiza pelo simples ato de juntar letras e palavras. (FREIRE E MACEDO, 1990). 

Por isso, não basta ir até a leitura das palavras, mas é preciso compreender o que esta palavra nos 

diz. 
 

Deste modo e em acordo com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da 
 

Educação Básica do DF, p. 33: 
 

“[...] a Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos 

na construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na 

interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua 

realidade. ” 

Nessa concepção,  a educação escolar é valorizada, tendo o papel de garantir os 

conteúdos que permitam aos alunos compreender e participar da sociedade de forma crítica,  
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superando a visão de senso comum. A ideia é socializar o saber sistematizado 

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

necessárias para a transmissão e a assimilação desse saber. 
 

Assim, para a escola o: “[...] trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens” (Saviani,2003, p. 07). 

 

Dessa forma, não há existência humana acabada e abstrata; o homem é o resultado de 

sua relação com o mundo que o rodeia durante toda sua vida. Portanto, a construção da consciência 

humana é histórica, sem tempo ou data para terminar, é constituída nas relações que o sujeito 

estabelece com outros sujeitos, com os objetos, com a natureza; ela é cultural e histórica e é 

mediada. 

O público-alvo do CCCMDF são adolescentes e jovens, portanto sujeitos em formação, e 

no que se refere às características psicológicas dos adolescentes, pode-se explicitar, de acordo 

com Dragunova (1979, p. 120), que "o primeiro fator de desenvolvimento da personalidade 

adolescente é a própria atividade social intensa, orientada a assimilar determinados valores e 

modelos, a construir relações satisfatórias com os adultos, com seus pares, e por último consigo 

mesmo". 

Neste sentido, a escola e a comunidade têm a possibilidade de fomentar um ambiente 

acolhedor, motivador trabalhando as afinidades, criando as condições para que as aprendizagens 

possam fluir valorizando-se os saberes trazidos pelos sujeitos, uma vez que a maturidade se fará 

nas interações entre os adolescentes e jovens, minimizando-se os conflitos típicos dessa fase.  

Portanto, é necessário ajustar não só informações, subsídios, mas estabelecer uma 

comunicação clara a fim de que esta seja aproveitada para a ponderação, a comparação, agregação, 

para trazer novas perspectivas de aprendizagens expressivas e significativas que auxiliem no 

desenvolvimento do estudante e de sua realidade.  

Assim, admite-se que é nas relações culturais, ou seja, de convívio, de mediações 

variadas, de modelos específicos de cada cultura, de aprendizagens com sujeitos mais experientes 

que a criança, desde o nascimento, se humaniza. Daí algumas afirmações que o sujeito primeiro 

aprende e consequentemente se desenvolve. Segundo Vygotsky (1934/2000, p. 322), a 

"aprendizagem está sempre adiante do desenvolvimento". 

Tanto a pedagogia histórico-crítica quanto a psicologia histórico-cultural afirmam a 

natureza social do desenvolvimento humano, para os seus defensores são as demandas da atividade 

pela qual os seres humanos se vinculam ao seu entorno físico e social que condicionaram, e 

continuam condicionando, a formação das características especificamente humanas. 

O CCPMDF CED-01 da Estrutural adotará como base filosófica o que é preconizado no 

Currículo em Movimento, a saber:  
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Com esse intuito, este Currículo de Educação Básica se fundamenta nos referenciais 

da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-cultural, por apresentarem 

elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, 

buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, 

para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar e garantindo a 

aprendizagem para todos.1 
 

Para esta Unidade escolar, a avaliação deve estar na perspectiva formativa, uma vez que 

assim abre-se a possibilidade para que tanto o professor quanto o estudante estejam em constante 

aprendizagem, portanto ela deve ser contínua e processual, bem como promover a inclusão dos 

estudantes com necessidades de aprendizagens. 

9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 
 

O trabalho pedagógico será organizado em harmonia com as teorias sugeridas no 

Currículo em Movimento da SEEDF, que sugere a mediação dialética envolvendo o conhecimento 

de saber fazer, saber ser, dos discentes e docentes de forma eficaz e mútua em que a prática social, 

a mediação, a instrumentalização teórica deve estar continuamente presente tendo em vista à 

mudança na vida real dos estudantes. 

As áreas do conhecimento trazem os conteúdos devidamente organizados, porém 

pronuncia uma perspectiva de integração progressiva, levando em conta a particularidade de cada 

área, promovendo a aprendizagem e a interdisciplinaridade, a contextualização e articulando eixos 

transversais: Educação para Diversidade, Cidadania, Educação em e para os Direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade, propostos no Currículo em Movimento. 

A nossa proposta em relação à família, é estreitar os laços por meio de palestras, projetos, 

reuniões bimestral, com a finalidade de buscar parcerias e conscientizar a família da importância do 

envolvimento no processo de aprendizagem dos filhos. 

Desde o início de 2020, o mundo enfrenta uma grave crise com a pandemia de COVID-

19. As crianças e adolescentes, e consequentemente suas famílias, foram um dos grupos mais 

afetados, visto que a maioria deles não frequenta o espaço físico da escola desde março/2020, 

quando foi decretada a pandemia e o Brasil e o Distrito Federal passaram a adotar o distanciamento 

social.  

Estudar em casa tem sido um grande desafio, tanto para as crianças e adolescentes, 

como para os pais, que muitas vezes encontram dificuldades para estabelecer uma rotina dentro de 

casa que inclua os estudos dos filhos, afazeres domésticos e momentos de descanso. 

O ano letivo retornou em meados de junho/2020 quando a escola mudou sua maneira de 

estar presente no dia a dia dos estudantes. Para isso incluiu recursos tecnológicos dos mais diversos 

possíveis para atender à comunidade escolar. 

 
1 CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PRESSUPOSTOS TEÓRICOS p.32     29 

 



 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal disponibilizou a plataforma Google 

Classroom. Todos os estudantes e professores tiveram seus e-mails institucionais liberados.  

A aula virtual foi novidade para muitos professores. Por isso foi necessário buscar 

melhores práticas para fazer uma ótima aula à distância, como posicionamento de câmera, 

compartilhamento de tela, liberação de microfone e gravação de aula. 

Lidar com os alunos é diferente em um ambiente online, principalmente quando se trata 

de ter a atenção deles. Usar estratégias como ensino dirigido ou “gamificar” suas aulas podem ajudar 

os estudantes. O professor contou com muitos recursos tecnológicos para buscar o engajamento 

dos estudantes, podemos citar: 

 
 

Infelizmente, nem todos os estudantes têm condições de acesso à plataforma virtual. E 

para esses estudantes a escola disponibilizou atividades impressas. As atividades foram 

elaboradas pelos professores regente com base no currículo em movimento e no replanejamento 

curricular 2020/2021. A entrega para cada estudante ocorre semanalmente, uma estratégia 

adotada pela UE para fortalecer o vínculo entre escola e estudante. Ao término de cada bimestre a 

gestão pedagógica e disciplinar fazem a devolutiva das atividades para que o estudante refaça o 

seu percurso pedagógico de aprendizagem com o feedback de cada docente registrado nas 

atividades.  

A Unidade Escolar esteve sempre atenta à necessidade de formação continuada para 

os docentes. Inicialmente todos participaram da semana de formação ofertada pela EAPE.  

Ao longo do percurso pedagógico as coordenações coletivas e por área se 

transformaram em espaços de troca de aprendizagem e busca de pessoas capacitadas para a 

incessante formação continuada. Em 2020, a escola teve um docente no laboratório de informática  
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que foi de extrema necessidade para a consolidação das aprendizagens e domínio das 

ferramentas. Além das coordenações, utilizamos uma sala virtual para ser o espaço de troca de 

materiais e disponibilização de tutoriais elaborados pela coordenação e gestão pedagógica. 

Pensando em criar medidas para combater a evasão de alunos em tempo de 

Coronavírus e a reinserção no ambiente escolar na retomada das aulas presenciais, a Secretaria 

de Educação do Distrito Federal estabeleceu o princípio do UNICEF “Nenhum a Menos”. A Unidade 

Escolar utilizou como estratégias para buscar seus estudantes o envio de mensagens pelo 

aplicativo WhatsApp, ligações telefônicas para todos os estudantes matriculados, 

encaminhamentos para o Conselho Tutelar, faixas no portão da escola com números de telefones 

a disposição da comunidade escolar, carro de som nas avenidas da Região Administrativa da 

Estrutural, posts nas redes sociais da escola, carreata com os docentes e corpo disciplinar (PM) 

pelas ruas da Cidade Estrutural, vídeos com campanhas de busca ativa no Youtube e grupos de 

WhatsApp e visita pessoal à residência de alguns estudantes. 

Para o início do ano letivo de 2021 a escola disponibilizou pelo aplicativo WhatsApp um 

Google Formulário para que cada família optasse sobre a modalidade de estudo do seu filho (a) 

mediante as condições sociais e financeiras. Feito o levantamento iniciamos o ano ofertando 

material impresso conforme calendário abaixo: 

 

 

 
 

 

Ajustes ao longo do percurso de entrega do material impresso foram necessários para 

atender as particularidades desta modalidade, uma vez que o estudante se encontra sozinho na  
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sua residência para realizar as atividades e a qualidade das respostas estavam inferiores 

ao que estava sendo esperados dos nossos alunos. A Unidade Escolar dividiu as disciplinas para 

os estudantes do material impresso em dois blocos e denominou “Semanalidade”. Essa divisão 

trouxe mais foco para os estudantes e uma redução no volume de atividades semanais, o que 

garantiu que o professor pudesse revisar as atividades respondidas com mais empenho e garantir 

os objetivos de cada conteúdo. 

 
 

Na plataforma Google Sala de Aula a gestão pedagógica organizou as salas conforme o 

I-educar, ou seja, salas multidisciplinares, facilitando assim o acompanhamento e gerenciamento 

das ações pedagógicas e o desempenho dos estudantes. 
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A postagens de atividades para os estudantes atende o slogam “Menos é Mais”. Focando 

na qualidade, no acolhimento e na busca da participação dos estudantes, cada docente precisou 

buscar os conteúdos mais significativos de acordo com o Replanejamento Curricular 2020/2021 e 

postar atividades de acordo com o seu horário de aula que seria no presencial para conciliar com 

o presencial quando retornarmos, garantindo uma rotina de estudos e organização para discentes 

e docentes. 

A Unidade Escolar sempre buscou incentivar as aulas síncronas com todos os 

professores por entender a importância do momento de interação e troca valiosa entre os 

estudantes e docentes. Organizamos horários para as aulas síncronas de uma maneira a 

contemplar todas as séries do ciclo juntas, garantindo interação maior entre os estudantes. Essa 

prática tem demonstrado bons resultados e o crescimento da participação dos estudantes foram 

observados com êxito no 1º bimestre de 2021.  

 

 

Durante o período de enfrentamento à Pandemia do novo Coronavírus a Unidade 

Escolar manteve como prática a parceria entre escola e família. Para não se distanciar das famílias 

manteve-se um cronograma de reuniões síncronas, interação pelo aplicativo WhatsApp, lives pelo 

Youtube para promoção de palestras e engajamento das famílias nos temas transversais do 

Replanejamento Curricular. 

Cientes de todos os desafios impostos pela pandemia e da vulnerabilidade da 

comunidade da Cidade Estrutural, docentes mantiveram-se atentos à todas as necessidades dos 

estudantes realizando campanhas de arrecadação de dispositivos eletrônicos, doação de  
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gêneros alimentícios, agasalhos, enxovais para os bebês das nossas estudantes, bicicletas. 

Além dos cuidados físicos, a UE esteve atenta aos sofrimentos emocionais dos estudantes 

buscando terapias com psicólogos parceiros e instituições, palestras e acolhimento pelo Serviço 

de Orientação Educacional e EEAA. 

 

ATIVIDADES PROGRAMADAS NO CALENDÁRIO ESCOLAR PARA 2020 e 2021 

PLANEJAMENTO DIURNO 

PLANEJAMENTO ANUAL - CEd 01 DA ESTRUTURAL  
   

1º Bimestre – Período: 8/3 a 11/5 

Data Atividade Obs 

8/Mar INÍCIO do 1º Bimestre 
 

8/3 a 
12/3 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) 

 

10/Mar Envio das atividades impressas referente à Avaliação Diagnóstica (15/3 a 19/3) e 
revisão da primeira semana (8/3 a 13/3) 

 

13/Mar Reunião de Pais (Inicial) Planejamento 
Pedagógico da 
Comunidade Escolar - 
Sábado Letivo 
Temático Remoto 

15/3 a 
19/3 

Aplicação da Avaliação Diagnóstica (Anos Finais e Ensino Médio) 
 

17/Mar Envio das atividades impressas referente à semana 22/3 a 27/3 
 

26/Mar Entrega dos resultados da Avaliação Diagnóstica para a Coordenação 
 

22/3 a 
26/3 

Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei Distrital nº 
5.243/2013) 

 

24/3 Envio das atividades impressas referente à semana 29/3 a 1/4 - Inclusive atividades 
Adaptadas 

 

24/Mar Entrega das questões do Simulado do PAS ENSINO MÉDIO 

27/Mar Sábado Letivo  Aulas referentes à 
terça-Feira 

30/Mar Aplicação do 1º Simulado do PAS ENSINO MÉDIO 

31/3 Envio das atividades impressas referente à semana 5/4 a 10/4  
 

1/Apr Entrega das questões do Simulado SAEB e da Prova Multidisciplinar ANOS FINAIS 

2/Apr Feriado - Sexta-Feira da Paixão de Cristo 
 

7/Apr Não será necessário enviar as atividades, aplicaremos a Prova Multidisciplinar 
 

10/Apr 
Sábado Letivo  Aulas referente à 

quarta-feira 

13/Apr Aplicação da Prova Multidisciplinar e Simulado SAEB (6º e 7º anos) 
 

14/4 Envio das atividades impressas referente à semana 19/4 a 24/4 
 

15/Apr Aplicação da Prova Multidisciplinar e Simulado SAEB (8º e 9º anos) 
 

19/Apr Entrega das questões do 2º Simulado PAS ENSINO MÉDIO 

20/04 
Envio das atividades impressas referente à semana 26/04 a 30/04 - Inclusive as 
Adaptadas 

 

21/Apr Feriado - Tiradentes e Aniversário de Brasília 
 

24/Apr 
Sábado Letivo  Aulas referentes à 

quinta-feira 

27/Apr Aplicação do 2º Simulado do PAS ENSINO MÉDIO 

28/04 Envio das Avaliações - Inclusive as Adaptadas 
 



 

3/5 a 7/5 Semana de aplicação das Provas Bimestrais 
 

3/5 a 7/5 Semana da Educação para a Vida (Lei nº 11.998/2009) Lei nº 11.998/2009 

5-May Envio das atividades impressas referente à 10ª semana 10/05 a 14/05 
 

8-May Sábado Letivo  Aulas referentes à 
sexta-feira - 
Culminância da 
Semana de Educação 
para a Vida 

11/May TÉRMINO do 1º Bimestre 
 

17/5 a 
21/5 

Conselho de Classe 
 

24/05 a 
28/05 

Conferência dos Diários 
 

28/05 Levar as atividades corrigidas e separadas por estudantes na escola 
 

29/May Reunião de Pais 1º Bimestre 

Planejamento 
Pedagógico da 
Comunidade Escolar - 
Sábado Letivo 
Temático Remoto  

 

 

2º Bimestre – Período: 12/5 a 16/7 

Data Atividade Obs. 

12/May INÍCIO do 2º Bimestre 
 

12/May 
Envio das atividades impressas referente à 11ª semana 17/05 a 22/05 - Inclusive as 
Adaptadas 

 

12/May Retiradas das atividades Impressas para Correção na Escola 
 

18/May Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
(Lei Federal nº 9.970/2000) 

 

19/May Envio das Atividades impressas referente à 12ª semana 24/05 a 29/05  
 

21/May Fechamento dos Diários - 1º Bimestre 
 

26/May Envio das Atividades impressas referente à 13ª semana 31/05 a 02/06 e 14ª semana 
07/06 a 11/06 para o bloco A (ARTES/INGLÊS/CIÊNCIAS/PD3/GEOGRAFIA/EDUCAÇÃO 
FÍSICA para o ensino fundamental II. BLOC A 
(ARTES/INGLÊS/BIOLOGIA/GEOGRAFIA/ED. FÍSICA/FÍSICA/FILOSOFIA/QUÍMICA) 
ensino Médio .As Adaptadas para todas as disciplinas 

 

28/May Entrega das questões do 3º Simulado do PAS ENSINO MÉDIO 

29/May Reunião de Pais 1º Bimestre Planejamento 
Pedagógico da 
Comunidade Escolar - 
Sábado Letivo 
Temático Remoto. 
Aulas referente à 
Segunda-feira 

31/05 à 
02/06 

Estudantes retiram as atividades do Bloco A 
 

31/05 Envio das Atividades impressas referente à 13ª semana 31/05 a 02/06 e 14ª semana 
07/06 a 11/06 para o bloco B (PORTUGUÊS/ MATEMÁTICA/PD1/PD2/HISTÓRIA) para o 
ensino fundamental II. Bloco B 
PORTUGUÊS/MATEMÁTICA/PD1/PD2/HISTÓRIA/ESPANHOL/SOCIOLOGIA/FILOSOFIA) 
Ensino Médio 

 

1/Jun Envio das questões da Prova Multidisciplinar e do Simulado SAEB 
 

3/Jun Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 12.633/2012)  
 

07/06 à 
12/06 

Estudantes retirarão as atividades do Bloco B e devolverão as atividades do Bloco A 
 

8/Jun Aplicação do 3º Simulado do PAS ENSINO MÉDIO 



 

9/Jun Envio das Atividades impressas referente à 15ª semana 14/05 a 19/05 e 16ª semana 
21/06 a 25/06 para o bloco A (ARTES/INGLÊS/CIÊNCIAS/PD3/GEOGRAFIA/EDUCAÇÃO 
FÍSICA para o ensino fundamental II. BLOC A (ARTES/INGLÊS/BIOLOGIA/GEOGRAFIA/ED. 
FÍSICA/FÍSICA/FILOSOFIA/QUÍMICA) .  

 

12/Jun Dia Letivo Móvel – Reposição de 4/6 Dia Letivo Móvel - 
Aulas de Sexta-feira 

14/06 à 
19/06 

Estudantes retiram as atividades do Bloco A / prova multidisciplinar e Simulado SAEB e 
devolverão as atividades do Bloco B 

 

14/06 à 
19/06 

Estudantes ENEE'S retiram à prova Multidisciplinar 
 

15/06 Aplicação da Prova Multidisciplinar e do Simulado SAEB (6º e 7º anos) 
 

16/06 Envio das Atividades impressas referente à 15ª semana 14/05 a 19/05 e 16ª semana 
21/06 a 25/06 para o bloco B (PORTUGUÊS/ MATEMÁTICA/PD1/PD2/HISTÓRIA) para o 
ensino fundamental II. Bloco B 
PORTUGUÊS/MATEMÁTICA/PD1/PD2/HISTÓRIA/ESPANHOL/SOCIOLOGIA/FILOSOFIA) 
para o Ensino Médio.  

 

17/06 Aplicação da Prova Multidisciplinar e do Simulado SAEB (8º e 9º anos) 
 

18/06 Entrega das questões do 4º Simulado do PAS ENSINO MÉDIO 

19/06 Sábado Letivo Aulas referente à 
terça-feira 

21/06 à 
25/06 

Estudantes retiram as atividades do Bloco B e devolverão as atividades do Bloco A e 
prova Multidisciplinar e Simulado SAEB 

 

23/06 Envio das Atividades impressas referente à 17ª semana 28/05 a 02/07 e 18ª semana 
05/07 a 10/07 para o bloco A (ARTES/INGLÊS/CIÊNCIAS/PD3/GEOGRAFIA/EDUCAÇÃO 
FÍSICA para o ensino fundamental II. BLOC A 
(ARTES/INGLÊS/BIOLOGIA/GEOGRAFIA/ED. FÍSICA/FÍSICA/FILOSOFIA/QUÍMICA) . Os 
professores que optarem pela avaliação bimestral devem enviar nesta semana, 
aqueles que não realizarem precisarão enviar atividade que possa ser feita pelo 
estudante na escola e sem apoio do livro didático. Inclusive as Adaptadas. 

ESTUDANTES FARÃO 
AS 

PROVAS/ATIVIDADES 
NA ESCOLA 

PRESENCIALMENTE 

23/06 Envio das Atividades impressas referente à 17ª semana 28/05 a 02/07 e 18ª semana 
05/07 a 10/07 para o bloco B (PORTUGUÊS/ MATEMÁTICA/PD1/PD2/HISTÓRIA) para 
o ensino fundamental II. Bloco B 
PORTUGUÊS/MATEMÁTICA/PD1/PD2/HISTÓRIA/ESPANHOL/SOCIOLOGIA/FILOSOFIA) 
para o Ensino Médio. . Os professores que optarem pela avaliação bimestral devem 
enviar nesta semana, aqueles que não realizarem precisarão enviar atividade que 
possa ser feita pelo estudante na escola e sem apoio do livro didático. Inclusive as 
Adaptadas. 

28/06 a 
02/07 

Estudantes realizarão as avaliações/atividades na escola 
 

29/06 SIMULADO DF 
 

30/06 Aplicação do 4º Simulado do PAS ENSINO MÉDIO 

30/06 Envio das Atividades de Recuperação Semestral ENSINO 
MÉDIO/ENSINO 
FUNDAMENTAL II 

01/07 SIMULADO DF 
 

02/07 Retiradas das atividades Impressas para Correção na Escola 2º Bimestre 

05/07 a 
10/07 

Repescagem de estudantes que não realizarão as avaliações/atividades na semana de 
28/06 a 02/07 

 

07/07 Envio das Atividades impressas referente à 20ª semana 02/08 a 06/08 e 21ª semana 
09/08 a 13/08 para o bloco A (ARTES/INGLÊS/CIÊNCIAS/PD3/GEOGRAFIA/EDUCAÇÃO 
FÍSICA para o ensino fundamental II. BLOC A 
(ARTES/INGLÊS/BIOLOGIA/GEOGRAFIA/ED. FÍSICA/FÍSICA/FILOSOFIA/QUÍMICA) .As 
Adaptadas para todas as disciplinas. 

Atividades do 3º 
Bimestre 

08/07 e 
09/07 

Recebimento das avaliação/atividades adaptadas - Estudantes entregarão na escola. Disponibilizadas no 
Drive 

10/07/21 Sábado Letivo Aulas referente à 
quarta-feira 

12/07 a 
16/07 

Conselho de Classe 
 



 

16/07/21 TÉRMINO do 2º Bimestre, entrega de notas na Secretaria 
 

16/07 à 
01/08 

Recesso Escolar 
 

02/08 a 
06/08 

Conferência dos Diários 
 

11/Aug Reunião de Pais 1º Bimestre Quarta-feira 

16/08 à 
20/08 

Recuperação de objetivos de aprendizagem do 1º Semestre Ensino Médio e 
Fundamental II    

 

 

PLANEJAMENTO DO TURNO NOTURNO 

 

PLANEJAMENTO ANUAL - CEd 01 DA ESTRUTURAL 
   

1º Bimestre – Período: 8/3 a 11/5 

Data Atividade Obs. 

8/Mar INÍCIO do 1º Bimestre 
 

8/3 a 12/3 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 
Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) 

 

13/Mar Sábado Letivo  Planejamento Pedagógico 
da Comunidade Escolar - 
Sábado Letivo Temático 
Remoto 

22/3 a 26/3 Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei 
Distrital nº 5.243/2013) 

 

27/Mar Sábado Letivo  Aulas referentes à terça-
Feira 

2/Apr Feriado - Sexta-Feira da Paixão de Cristo 
 

10/Apr 
Sábado Letivo  Aulas referente à quarta-

feira 

21/Apr Feriado - Tiradentes e Aniversário de Brasília 
 

23/04 Envio das atividades impressas do 2º Bimestre 
 

24/Apr 
Sábado Letivo  Aulas referentes à quinta-

feira 

30/04 Entrega das atividades impressas do 1º Bimestre pelos estudantes e 
recebimento das atividades do 2º Bimestre 

Coordenação  

03/05 Separação das atividades por professor Coordenação  

04/05 Retirada das atividades pelo professor para correção Professores de Exatas e 
Ciências 

05/05 Palestra referente à semana de Educação para à Vida 
 

06/05 Retirada das atividades pelo professor para correção Professores de Linguagens 

07/05 Retirada das atividades pelo professor para correção Professores de Humanas 

3/5 a 7/5 Semana de aplicação das Provas Bimestrais 
 

3/5 a 7/5 Semana da Educação para a Vida (Lei nº 11.998/2009) Lei nº 11.998/2009 

8-May Sábado Letivo  Aulas referentes à sexta-
feira 

11/May TÉRMINO do 1º Bimestre, entrega de notas na Secretaria 
 

17/5 a 21/5 Conselho de Classe 
 

17/5 a 21/5 Conferência dos Diários 
 



 

2º Bimestre – Período: 12/5 a 16/7 

Data Atividade Obs. 

12/May INÍCIO do 2º Bimestre 
 

18/May Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes (Lei Federal nº 9.970/2000) 

 

29/May Sábado Letivo Planejamento Pedagógico 
da Comunidade Escolar - 
Sábado Letivo Temático 
Remoto. Aulas referente à 
Segunda-feira 

3/Jun Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 12.633/2012)  
 

8/Jun Coordenação Coletiva - Todos os professores 
 

12/Jun Dia Letivo Móvel – Reposição de 4/6 Dia Letivo Movél. Aulas 
referente à sexta-feira 

18/06 Prazo final para inscrição no ENCEJA 
 

19/06 Sábado Letivo Aulas referente à terça-
feira 

28/06 Criação das turmas na plataforma pela coordenação 
 

29/06 SIMULADO DF - aguardando confirmação 
 

01/07 SIMULADO DF - aguardando confirmação 
 

01/07 Estudantes devolvem as atividades do 2º Bimestre 
 

02/07/21 Envio das atividades impressas referente ao 3º Bimestre Regular e 2º 
Semestre para a EJA para o e-mail da coordenação 

 

05/07/21 Separação das atividades por professor Coordenação  

06/07/21 Retirada das atividades pelo professor para correção Professores de Exatas e 
Ciências 

07/07 Retirada das atividades pelo professor para correção Professores de Linguagens 

08/07 Retirada das atividades pelo professor para correção Professores de Humanas 

10/07/21 Sábado Letivo - Divulgação dos resultados na plataforma e material 
impresso. 

Aulas referente à quarta-
feira 

12/07 e 13/07  Conselho de Classe EJA 

14/07 e 15/07 Conselho de Classe Regular 

16/07/21 TÉRMINO do 2º Bimestre, entrega de notas na Secretaria 
 

16/07 a 26/07 Prazo máximo para interposição de recursos dos resultados pelos 
estudantes. 

 

02/08 a 06/08 Conferência dos Diários 
 

3º Bimestre – Período: 02/08 a 13/10 

Data Atividade Obs. 

2/Aug INÍCIO do 3º Bimestre/2º semestre - Regular 
 

03/08 INÍCIO do 2º semestre - EJA 
 

10/08 Entrega das atividades para os estudantes 
 

05/07 Separação das atividades por professor 
 

07/06/21 Retirada das atividades pelo professor para correção 
 

07/07/21 Retirada das atividades pelo professor para correção 
 

08/07 Retirada das atividades pelo professor para correção 
 

10/07 Sábado letivo 
 



 

16/07 Término do 2º Bimestre, entregas de notas na secretaria 
 

16/07 Data limite para entrega das atividades do material impresso para o 3º 
Bimestre 

 

13, 15 e 16/07 Conselho de classe do regular 
 

02/08 a 06/08 Conferência dos diários 
 

12/08 Entrega remanescente das atividades 
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9.1 PERFIL DO CCMDF CED 01 ESTRUTURAL DE 2020  
 

- 3º Ciclo – Bloco 1 
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3º Ciclo – Bloco 2 

           

        
 

ENSINO MÉDIO SEMESTRALIDADE 
Diurno 
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ENSINO MÉDIO REGULAR - NOTURNO 

 

 

 

 

                                                              42 



 

EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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9.2 PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA DA COORDENAÇÃO LOCAL DO CCMDF CED-01 ESTRUTURAL – 
ANO LETIVO 2021 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGR

AMA 
PÚBLICO- 
ALVO 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

- Observar e 
acompanhar o 
cumprimento da 
aplicação do 
Replanejamento Curricular  e do 
Currículo em 
Movimento da 
Educação 
Básica do DF 
em seus eixos 
gerais: 
Sustentabilidade 
e Diversidade, já previstos na 
BNCC. 

-Implementar e 
acompanhar a 
PP; 
-Garantir uma 
unidade de 
planejamento 
das atividades. 
-Acompanhar e 
orientar o 
planejamento 
pedagógico e 
sua consonância 
com o Currículo da 
SEEDF 

-Articular reuniões 
pedagógicas para 
estudo e reflexões do 
PPP; 
- Elaborar e 
acompanhar a 
rotina de trabalho 

Decorrer do ano 
Letivo 

Corpo 
Docente 

- Realizar avaliações 
bimestrais por meio de 
questionários(form) 
estruturado para verificar o 
impacto da formação 
continuada. 
- Debates com os professores 
sobre os resultados destas 
ações no cotidiano da sala de 
aula, no acompanhamento e 
na execução do planejamento. 

Realizar os 
encontros, que neste momento, 
acontecem de forma remota, 
objetivando 
redimensionar 
as ações pedagógicas junto ao 
corpo 
docente. 

- Divulgar e 
incentivar a 
Participação de 
todos nas ações 
Pedagógicas e 
projetos 
realizados na 
Unidade Escolar. 
-Garantir uma 
unidade de 
planejamento 
das atividades. 

- Organizar oficinas 
pedagógicas e 
promover palestras  
e estudos 
sistemáticos. 
- Promover e 
buscar soluções, 
juntamente com o 
professor regente para 
resolver 
situações críticas de 
estudantes com baixo 
rendimento. 

Decorrer do ano 
Letivo 

Corpo 
Docente 

- Realizar avaliações 
bimestrais por meio de 
questionários(form) 
estruturado para verificar o 
impacto da formação 
continuada. 
 

Articular 
reuniões 
pedagógicas virtuais, 
para o estudo do Currículo, 
avaliação e 
intervenções. 

Promover a 
formação 
continuada 
dos Professores 

Organizar 
oficinas 
pedagógicas 
e promover palestras e 
estudos 
sistemáticos. 

Decorrer do ano 
Letivo 

Corpo 
Docente 

- Realizar avaliações 
bimestrais por meio de 
questionários(form) 
estruturado para verificar o 
impacto da formação 
continuada. 
 

Assessorar a 
elaboração da 

Garantir uma 
unidade de 

Articular 
reuniões 

Decorrer do ano 
Letivo 

Corpo 
Docente 

- Realizar avaliações 



 

PP e demais 
projetos. 

planejamento 
das atividades 
por equipes e 
áreas de 
conhecimento. 

pedagógicas 
para estudo e 
reflexões do 
PP. 

bimestrais por meio de 
questionários(form) 
estruturado para 
verificar o impacto da 
formação continuada. 
 

Trabalhar em 
parceria com a 
Equipe Gestora. 

Garantir uma 
unidade de 
planejamento 
das atividades. 

-Elaborar e 
acompanhar a 
rotina de trabalho 
-Elaborar com 
a Supervisão 
Pedagógica 
as pautas das 
reuniões coletivas com 
antecedência. 

Decorrer do ano 
Letivo 

Corpo 
Docente 

Reuniões entre a 
coordenação e 
Equipe Gestora. 

Planejar e 
articular a 
formação 
continuada da 
Equipe Docente. 

Promover a 
formação 
continuada 
dos 
professores, 
buscando a 
utilização de novas 
ferramentas digitais, 
dentre elas as 
digitais. 
 

Realizar estudos, 
debates, leitura de 
textos, vídeos e outros  
nas Coletivas 
Organizar o plano de 
formação continuada 
com temas sugeridos 
pelo corpo docente. 

Decorrer do ano 
Letivo 

Corpo 
Docente 

- Realizar avaliações 
bimestrais por meio de 
questionários(form) 
estruturado para 
verificar o impacto da 
formação continuada. 
 

Implementação do Novo Ensino 
Médio, a partir do ano letivo 
2022.   

Promover a 
formação 
continuada 
dos 
professores.  

-Realizar estudos, 
debates, leitura de 
textos, vídeos e outros 
nas 
Coletivas Virtuais. 
-Organizar o plano de 
formação continuada 
com temas sugeridos 
pelo corpo docente. 

Decorrer do ano 
Letivo 

Corpo 
Docente 

- Realizar avaliações 
bimestrais por meio de 
questionários(form) 
estruturado para 
verificar o impacto da 
formação continuada. 
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9.3 PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL DO CCMDF CED-01 ESTRUTURAL – ANO 
LETIVO 2021 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais 

de Ensino Gerência de Orientação 
Educacional 

 
PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Amara Maranhão Gonçalves Vieira Matrícula: 243870-4 Turno: Mat/Vesp. 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Sarah Núbia Braga Sathler Matrícula: 243.809-7 Turno: Mat/Vesp. 
 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional, o(a) Pedagogo(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 preconizado no Regimento da rede pública de ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A 

atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta 

Pedagógica - PP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, 

crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade. (2019, p.59) 

 
 

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

❖ CULTURA DE PAZ 
Contribuir na construção de uma convivência cooperativa, participativa, democrática, solidária, por meio da educação para a Cultura de Paz e mediação de conflitos. 
❖ DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 
Oferecer ferramentas para a convivência em grupo e para desenvolvimento integral do estudante. Acolher, ouvir, aproximar-se e desenvolver uma relação de confiança 
com o estudante. 
❖ INCLUSÃO DE DIVERSIDADES  
Sensibilizar estudantes quanto ao respeito ao próximo, tendo em vista o mundo diverso em que estão inseridos. 
❖ ENSINO/APRENDIZAGEM 
Sensibilizar os estudantes quanto à importância do estudo diário. 
Desenvolver habilidades de organização relativos ao horário de estudo, material escolar, gerenciamento de atividades, especialmente no âmbito do ensino remoto. 
Fomentar o gosto pelo hábito de estudo diário. 
❖ CIDADANIA 
Fomentar ações que propiciem aos estudantes o desenvolvimento da cidadania, através do cumprimento de direitos e deveres. Atentar para as questões sociais e do 
mundo do trabalho. 
❖ INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA 
Ampliar a participação dos pais no processo educacional, acompanhando as atividades propostas pelos professores, sejam presencias, no ambiente virtual de 
aprendizagem ou em material impresso.  
❖ SEXUALIDADES 
Desenvolver o respeito ao próximo e autorresponsabilidade, trabalhando direitos e deveres principalmente no tocante à sexualidade.  

  
A Orientação Educacional do CCMDF CEd 01 da Estrutural funciona em uma sala ampla, com mobiliário adequado, contando com instrumentos de registros e rotina de 
arquivamento. Assim como, duas Orientadoras Educacionais que subdividem o trabalho atendendo cada uma um turno (matutino e vespertino). 

 

 
 

TEMÁTICA 

 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 
 

EIXO DE AÇÃO 
PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 
Educação 

em 
Cidadania 

DH 

 
Educação em 
Diversidade 

 
Educação em 

Sustentabilidade 

Orientação 
Educacional 

X X  
• Apresentar a Orientação Educacional e suas atribuições 
ao corpo escolar da instituição educacional; 

• Criar e manter o arquivo para registro de atendimento; 

Implantação da Orientação 
Educacional 

Durante todo o ano letivo 



 

• Registrar diariamente as ações da Orientação 
Educacional mediante instrumentos como: questionários, 
entrevistas, relatórios e fichas de encaminhamentos. 

Unidade de 
Ensino 

X X  

• Caracterizar o público da escola; 

• Conhecer os documentos legais concernentes ao 
trabalho do Orientador Educacional; 

• Participar do processo de elaboração e execução do 
Projeto Político Pedagógico desta Instituição de Ensino; 

• Elaborar e colocar em prática o Plano de Ação Anual do 
Serviço de Orientação Educacional; 

• Envolver a comunidade escolar em uma cultura de paz, 
trabalhando valores e possibilitando o bem-estar de todos; 

• Cumprir e fazer cumprir o Regimento Escolar dos 
Estabelecimentos de Ensino Público do Distrito Federal e o 
Estatuto da Criança e Adolescente; 

• Participar das avaliações das ações realizadas pela 
escola; 

• Colaborar na análise dos indicadores de aproveitamento 
escolar, evasão, repetência e infrequência; 

• Colaborar e participar de ações que viabilizem a 
avaliação das atividades pedagógicas da instituição em que 
atua; 

• Elaborar e aplicar instrumentos de coleta de dados, 
sempre que necessário; 

• Analisar e interpretar dados coletados; 

• Elaborar hipótese diagnóstica da situação detectada, 
bem como discuti-las com os professores, coordenadores e 
direção, considerando o contexto pedagógico da instituição 
educacional. 

Ações Institucionais Durante todo o ano letivo 

Ensino/ 
Aprendizagem 

X X X 

• Estimular a participação dos professores na 
identificação, no encaminhamento e no acompanhamento 
dos alunos com dificuldades de adaptação, de convívio social 
ou com dificuldades específicas de aprendizagens; 

• Participar do planejamento, da execução e da avaliação 
das atividades pedagógicas coletivas; 

• Realizar ações integradas com o corpo docente no 
desenvolvimento de projetos sobre saúde, educação sexual, 
prevenção ao uso indevido de drogas, meio ambiente, ética, 
cidadania, convivência saudável, cultura de paz e outros de 
acordo com as prioridades elencadas pelo grupo e com a 
Proposta Pedagógica da instituição educacional; 

• Participar das reflexões e discussões referentes à 
aplicação de normas disciplinares; 

Ações junto aos professores Durante todo o ano letivo 



 

• Auxiliar na reflexão e na sensibilização do corpo escolar 
para a prática da educação inclusiva; 

• Participar das coordenações coletivas semanais com o 
corpo docente; 

• Participar do Conselho de Classe; 

• Acompanhar ações do professor conselheiro de sua 
turma; 

• Contribuir com sugestões e informações nas reuniões 
pedagógicas com professores e com o Conselho de Classe, 
bem como nas reuniões extraordinárias; 

• Refletir e dialogar com o corpo docente sobre os 
resultados das avaliações, apresentando propostas de 
solução às disfunções detectadas; 

• Participar de estudo de caso dos estudantes em situação 
de dificuldade, quando necessário; 

• Colaborar no encaminhamento de estudantes que 
apresentem dificuldades de aprendizagem ou de 
ajustamento psicossocial para o acompanhamento 
especializado adequado no âmbito educacional ou da saúde, 
quando necessário; 

• Proceder a devolutiva dos atendimentos e 
encaminhamentos dos estudantes; 

Ensino/ 
Aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
de Competências 

X X  

• Acompanhar a vida escolar do estudante; 

• Realizar atendimentos por telefone e/ou 
videoconferência para orientação educacional, 
principalmente durante a realização das atividades 
pedagógicas não-presenciais; 

• Produzir material para AVA e impressos a serem 
entregues aos alunos sem acesso à internet, principalmente 
durante a realização das atividades pedagógicas não-
presenciais; 

• Realizar a busca ativa de estudantes com faltas 
recorrentes não justificadas, buscando incentivá-los à 
realização das atividades pedagógicas não-presencias; 

• Identificar os fatores que interferem no processo de 
ensino-aprendizagem; 

• Coordenar o processo de eleição de representante de 
turma e professores conselheiros; 

• Sistematizar o processo de acompanhamento dos 
estudantes que apresentarem problemas de condutas, 
dificuldades específicas de aprendizagens e alunos ANEE; 

Ações junto aos estudantes Durante todo o ano letivo 



 

Socioemocionais 
 

• Oferecer relação de ajuda aos estudantes que 
apresentam dificuldades de adaptação à escola, seja na área 
intelectual, física, emocional e social; 

• Identificar e acompanhar o estudante atendido em 
instituições especializadas; 

• Participar da identificação e encaminhamentos de 
estudantes, que apresentem queixas escolares, incluindo 
dificuldades de aprendizagem, comportamentais ou outras 
que interfiram no seu sucesso escolar; 

• Buscar melhoria no índice de desempenho dos 
estudantes; 

• Realizar atendimentos individuais ou em grupos; 

• Encaminhar estudantes que necessitam de atendimento 
na Sala de Recurso; 

• Realizar avaliação diagnóstica dos estudantes com 
dificuldades de aprendizagem e verificar os fatores que 
interferem, tentando eliminá-los ou minimizá-los; 

• Garantir o nível de informações a respeito da vida 
escolar do estudante; 

• Interpretar e encaminhar dúvidas e questionamentos; 

 
Cidadania 

 
 
 
 
 
 

Inclusão de 
diversidades 

 

X X  

• Promover oficinas pedagógicas, grupos de vivências aos 
estudantes; 

• Sensibilizar e conscientizar o educando quanto aos seus 
direitos e deveres; 

• Planejar e executar projetos estimulando os valores, a 
cooperação e a integração visando favorecer as relações 
sociais e a diminuição de comportamentos agressivos; 

• Reconhecer junto aos estudantes os malefícios do 
bullying e cyberbullying escolar, melhorando as relações 
interpessoais; 

• Promover ações que favoreçam ação-reflexão-ação, 
objetivando um ambiente de paz na escola; 

• Coordenar ações voltadas para a orientação sexual e a 
prevenção ao uso indevido de drogas; 

• Respeitar e valorizar o patrimônio escolar e o cuidado 
com o outro; 

Ações junto aos estudantes Durante todo o ano letivo 

Integração 
família/escola 

X X  

• Participar do processo de integração escola-família-
comunidade, realizando ações que favoreçam o 
envolvimento dos pais e outros familiares no processo 
educativo; 

• Elaborar materiais informativos e esclarecedores aos 
pais e responsáveis legais; 

Ações junto à família Durante todo o ano letivo 



 

• Buscar ativamente os estudantes ausentes ou com faltas 
recorrentes sem justificativa, junto aos responsáveis legais; 

• Identificar e promover reflexões, junto à família, as 
causas que interferem no avanço do processo de ensino e de 
aprendizagem do estudante; 

• Oferecer às famílias subsídios que as orientem e as 
façam compreender os princípios subjacentes à tarefa de 
educar os filhos; 

• Sondar possíveis influências, no ambiente familiar, que 
possam prejudicar o desenvolvimento do estudante na 
escola, intervindo ou encaminhando para a rede social de 
apoio interna ou externa, sempre que necessário; 

• Atender individual ou coletivamente os pais; 

• Envolver pais e responsáveis dos estudantes sobre a 
importância de sua participação na vida escolar de seus 
filhos; 

• Promover meets com os estudantes com assuntos 
relacionados à questões como bullying, violência, 
preconceito... 

• Elaborar formulários no google ou impressos para que 
os estudantes possam ter a oportunidade de falar sobre 
questões de suas vidas pessoais. 

Proteção às 
crianças e 

adolescentes 
X   

• Realizar encaminhamentos necessários à rede social 
com o conhecimento do gestor da instituição educacional; 

• Estabelecer parceria com profissionais de outras 
instituições para aprimoramento das ações preventivas; 

• Identificar e encaminhar, de forma sistematizada, os 
estudantes que apresentam problemas de conduta e 
dificuldades específicas de aprendizagem, quando 
necessário; 

• Conhecer e articular ações com as redes sociais 
existentes na comunidade em que atua. 

Ações em rede Durante todo o ano letivo 

Cultura de Paz X X  

• Desenvolver projetos em parceria com a Equipe 
Especializada de Apoio à Aprendizagem. 

• Promover a reflexão sobre a convivência escolar 
harmoniosa e de afeto que deve ser vivenciada dentro do 
ambiente escolar, seja ela em modelo remoto, híbrido ou 
presencial; 

• Construir coletivamente formas de experienciar a 
cultura de paz; 

Ações junto aos estudantes Durante todo o ano letivo 

Cidadania X X  
• Conscientização do papel de liderança em um grupo, a 
ser exercido, especialmente, pelos professores conselheiros 

Ações junto aos estudantes e 
professores 

1º bimestre 



 

 
Autoestima 

 
Desenvolvimento 
de Competências 
Socioemocionais 

 
X 
 

X 

 
X 
 

X 

e estudantes representantes de turma, por meio de folder 
explicativo. 

• Promover reuniões periódicas com os estudantes 
representantes para tratar de assuntos referentes às turmas. Ações junto aos estudantes Durante todo o ano letivo 

Ensino/ 
Aprendizagem 

X   

• Desenvolver o Projeto Hábitos de Estudo; 

• Sensibilizar os estudantes quanto à importância do 
estudo diário e de estabelecer uma rotina no dia a dia. 

Ações junto aos estudantes Durante todo o ano letivo 

Drogas, 
Bullying, 

sexualidade, 
automutilação e 

prevenção do 
suicídio 

 x  

• Promover rodas de conversa e reflexões sobre o tema; 

• Disponibilizar material informativo e reflexivo para o 
ensino remoto. 

Ações junto aos estudantes Durante todo o ano letivo 

 
 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 
 

A avaliação de todo o trabalho realizado pelo SOE ocorrerá durante todo o processo, pela escuta de todos os envolvidos, que terão sempre a oportunidade 
de fazer suas considerações, assim como, por formulários virtuais, mensurações pelas participações nas atividades propostas no AVA e material impresso, 
gerando feedbacks que possibilitarão reflexões e as ações que se fizerem necessárias para o alcance das metas estipuladas. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

 

 

 

Plano de Ação 2021 
Orientação Educacional (OE) 

 
 

CRE: Guará 

Unidade Escolar:  Centro Educacional 01 - Estrutural                                                      Telefone: 3901-3687 

Orientador(a) Educacional: Débora Avelina Felipe                                                            Matrícula: 212.845-4 

E-mail:  Débora.avelina@edu.se.df.gov.br                                                                          Celular: 9.8186-2414 

Turno(s) de atendimento: Noturno 

 
 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  
A instituição atende em seus três turnos. No turno diurno, atende aos anos finais e algumas turmas de Ensino Médio. No turno noturno, 

atende ao Ensino Médio – Regular e EJA  Temos em torno de 600 estudantes, das mais variadas idades, dos 16 aos 60 anos. A escola está 
inserida numa comunidade periférica, pobre e de pouco poder aquisitivo, embora tenha certa estruturação por parte das ações do Estado, como 
por exemplo, banco, comércio, feira, posto de saúde, Conselho Tutelar entre outros. Dentro do espaço escolar, não se percebeu anteriormente 
problemas com a violência física, estudantes muito jovens grávidas, ou relacionamentos abusivos de outra natureza. Estando em período 
pandêmico, não há como fazer uma análise pormenorizada deste tipo de característica. Por outro lado, vários estudantes - de todos os gêneros 
- não estão participando das aulas síncronas no meet com os professores regentes, fazendo as atividades no google classroom ou fazendo as 
atividades impressas.  

Assim sendo, a busca ativa tem sido constante, via whatsapp e chamadas telefônicas, surtindo certo resultado.  
Portanto, trata-se de uma escola que torna evidente as dificuldades que os responsáveis têm de auxiliar na educação dos filhos menores que 

estudam no turno noturno, bem como de aprendizagem dos estudantes que são maiores de idade.  Alguns dos estudantes do turno noturno 

about:blank


 

 

estão inseridos em programas sociais do governo, entretanto, percebe-se que os mesmos apresentam várias dificuldades de aprendizagem, o 
que causa desinteresse dos mesmos pelas atividades desenvolvidas no espaço escolar virtual.  

Diante do exposto, várias são as estratégias que o Serviço de Orientação Educacional  no noturno desenvolve, como informar,  traçar planos 
de estudo, estabelecer parcerias, encaminhamentos à rede de apoio dentre outras, sempre atendendo via whatsapp e/ou via contato telefônico. 
Não é comum os responsáveis estarem em contato com a escola, sendo ou não, por ela, convocados,  o que dificulta o trabalho da instituição 
no desenvolvimento das ações de combate às dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, acesso ao ambiente virtual ou ao material 
impresso. 

 Deparamo-nos também com a presença de diversos de problemas familiares, derivados da necessidade de estar em isolamento social, como 
por exemplo, adoecimento físico e emocional, falta de alimentação, dificuldades para pagamento de contas entre outros. Não houve relatos de 
uso de substâncias psicotrópicas no seio familiar até o presente momento. 

 

 

PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – NOTURNO 

EIXOS DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META 
(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

Estabelecer rede de 
apoio aos 
estudantes com 
dificuldades de 
aprendizagem 

Meta 3: 
Universalizar, até 
2016, o atendimento 
escolar para toda a 
população de 15 a 17 
anos e elevar, até o 
final do período de 
vigência deste Plano, 
a taxa líquida de 
matrículas no ensino 
médio para 100%, 
assegurando o 
acesso,  a 
permanência e a 
aprendizagem. 
 

- Estabelecer uma 
rede de apoio aos 
estudantes com 
dificuldades de 
aprendizagem, dentro 
da perspectiva da 
tríade: Escola – 
Família  – Estado (via 
whatsapp e contato 
telefônico) 
- Desenvolver 
estratégias de estudo 
autoinstrucional e 
com o possível apoio 
dos responsáveis na 
perspectiva de apoiar 
os estudantes com 
dificuldades de 

- Promover Encontro 
síncrono - caso  
possível - com os 
responsáveis para 
desenvolver 
estratégias em 
parceria para 
desenvolvimento do 
processo de ensino-
aprendizagem dos 
estudantes menores 
de 18 anos no ensino 
médio regular 

Pedagogo-Orientador 
Educacional 
Responsáveis 
Representantes da 
equipe gestora da 
instituição escolar. 
 

Período: 
De Março a 
Dezembro de 2021 

Registro da efetividade 
da estratégia 
desenvolvida mediante 
análise do 
desenvolvimento do 
aluno no relatório de 
teletrabalho. 
Conversa informal nas 
coletivas virtuais com 
os professores. 



 

 

aprendizagem dentro 
das possibilidades no 
período pandêmico. 

EIXOS DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META 
(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

  
Fomentar  a 
qualidade da 
educação no Ensino 
Médio Regular e 
EJA,  

Meta 07: 
Fomentar a qualidade 
da educação básica 
em todas as etapas e 
modalidades, com 
melhoria do -Fluxo 
escolar e da 
aprendizagem de 
modo a atingir as 
médias do IDEB para 
o Distrito Federal, em 
todas os anos de 
vigência deste Plano, 
dando uniformidade 
aos processos de 
avaliação das 
escolas. 

- Realizar 
atendimento 
individual ou em 
grupo - caso possível 
dado ao contexto 
pandêmico - e traçar 
metodologias que 
visem os hábitos de 
estudo para melhorar 
a aprendizagem dos  
conhecimentos 
repassados -  sempre 
mediante encontro 
síncrono. 
- Realizar 
atendimento e propor 
sugestões aos 
professores acerca 
das dificuldades de 
aprendizagem dos 
estudantes 
- Trabalhar a leitura 
com os estudantes. 
 

- Atendimento nos 
dias de Segunda, 
quarta e quinta feiras 
aos estudantes e à 
toda a comunidade 
escolar, quer 
individuais ou 
grupais, de acordo 
com a necessidade 
ou dificuldade 
apresentada no 
processo de ensino-
aprendizagem e 
possibilidades devido 
ao contexto 
pandêmico. 
- Atendimento com os 
professores e 
sugestão de ações 
para minimizar as 
dificuldades de 
aprendizagem - caso 
necessário, mediante 
whatsapp. 
 

Pedagogo Orientador 
Educacional 
Estudantes 
Professores 

Período: 
De Março a 
Dezembro de 2021 

Conversa virtual com 
os professores sobre o 
desempenho dos 
estudantes; 
Verificação com a 
secretaria ou 
professores acerca da 
nota dos estudantes 
atendidos - via 
whatsapp ou mediante 
google classroom - 
com a anuência do 
professor. 



 

 

EIXOS DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META 
(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

Desenvolver temas 
transversais que 
permeiam o 
ambiente da escola 
(Drogas, Múltiplas 
Violências, Autismo 
e outros tipos de 
deficiências ou 
superdotação, 
Ensino Remoto, 
Práticas de Estudo 
a Distância e 
Profissionalização) 

Meta 10:  
Constituir na rede 
pública de ensino 
condições para que 
75% das matrículas 
de educação de 
jovens, adultos e 
idosos sejam 
ofertadas aos 
trabalhadores, 
na forma integrada à 
educação 
profissional, nas 
etapas de ensino 
fundamental 
(1º e 2º segmentos) e 
médio (3º segmento) 
em relação à 
demanda social, 
sendo 25% a cada 
três anos no período 
de vigência deste 
Plano. em um dos 
segmentos da 
educação de jovens, 
adultos e 
idosos – EJAIT na 
forma integrada à 
educação profissional 

- Contextualizar a 
comunidade escolar 
acerca do uso 
abusivo de drogas, a 
violência doméstica e 
a profissionalização  
- Encaminhar à 
órgãos da rede de 
apoio – se necessário 
– a estudantes que 
apresentem 
problemas referentes 
aos temas delineados 
ou perfil para 
determinadas 
profissões 
- Informar a 
comunidade escolar 
acerca dos temas 
transversais tratados, 
sempre via Whatsapp 
e salas virtuais no 
Google Classroom. 

- Promover materiais 
diversificados sobre 
os temas tratados na 
Semana de 
Educação para a 
Vida, Semana da 
Educação de 
Jovens e Adultos, 
datas específicas na 
SEEDF. 
 

Parceiros 
Pedagogo Orientador 
Educacional 
 
 
 
 
 

Período: 
Março a Dezembro 
de 2021 

Participação dos 
estudantes nas 
atividades propostas 
para as referidas 
semanas no google 
classroom ou via 
whatsapp. 
 



 

 

EIXOS DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META 
(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

Informar a 
comunidade escolar 
acerca de temas 
relevantes para a 
vida em sociedade. 

Metas 09 e 10: 
Constituir na rede 
pública de ensino 
condições para que 
75% das matrículas 
de educação de 
jovens, adultos e 
idosos sejam  
ofertadas aos 
trabalhadores, na 
forma integrada à 
educação 
profissional, nas 
etapas de ensino 
fundamental (1º e 2º 
segmentos) e médio 
(3º  segmento) em 
relação à demanda 
social, sendo 25% a 
cada três anos no 
período de vigência 
deste Plano. 
 
Garantir, na rede 
pública de ensino do 
Distrito Federal, a 
oferta de 
escolarização às 
pessoas jovens, 
adultas e idosas em 
cumprimento de pena 
judicial de privação 
de liberdade no 

- Informar a 
comunidade escolar 
de temas relevantes 
tratados na escola, 
via whatsapp, salas 
virtuais do Serviço de 
Orientação 
Educacional, 
coordenações 
coletivas, reuniões 
específicas e 
conselhos de classe ; 
 

- Material Interativo 
na sala virtual de 
coordenação 
pedagógica, no grupo 
de gestores 
(whatsapp),grupo de 
representantes 
(whatsapp) e salas 
virtuais do Serviço de 
Orientação 
Educacional – voltado 
para vagas de 
empregos, 
informações sobre os 
temas transversais e 
outros que forem 
importantes para a 
comunidade escolar. 

Equipe Gestora 
Pedagogo Orientador 
Educacional 
Professores 
Estudantes 

Período: 
De Março a 
Dezembro de 2021, 
semanalmente 

Observação da 
participação da 
comunidade escolar  
na leitura e 
formatação do 
Material Informativo. 



 

 

sistema prisional do 
Distrito Federal, de 
modo que, até o 
último ano de 
vigência deste Plano, 
no mínimo 50% 
dessa população 
esteja atendida em 
um dos segmentos da 
educação de jovens, 
adultos e idosos – 
EJAIT na forma 
integrada à educação 
profissional. 

 *Inserir, neste eixo, as ações integradas junto ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem e Sala de Recursos.  
 
 
 

Data: ____/____/_____ 
 

           
              

 
 

 
 
              

______________________________________ 
Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
 

_____________________________________ 
Pedagogo Orientador - Educacional /matrícula 

Assinatura com cari

GOEAA – Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - 
SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF - Telefone: 3901-7611 goeaa.dipef@gmail.com 

mailto:goeaa.dipef@gmail.com
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9.4 PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO A APRENDIZAGEM-EEAA DO CCMDF CED-01 
ESTRUTURAL – ANO LETIVO 2021 

 

                                                               Subsecretaria de Educação Básica 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 

 

Plano de Ação EEAA 
 
UE: CCMDF CED 01 DA ESTRUTURAL     Telefone: (61) 3901-3687 

Diretor(a): ESTELA ACCIOLY       Vice-diretor(a): LUCIANA PAIN 

Quantitativo de estudantes:         Nº de turmas: 40     Etapas/modalidades: Ens. Fundamental II e Ens. Médio 

Serviços de Apoio: Sala de Recursos (X)       Orient. Educacional (X)      Sala de Apoio à Aprendizagem (X) Outro: 

_______________ 

EEAA: Pedagoga KARINE THAÍS DE FREITAS     

 
Eixo: Mapeamento institucional 

Ações/Demandas Objetivos 
Procedimentos/ 

Estratégias 
Cronogram

a 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 

Conhecimento da 
instituição 

educacional e da 
comunidade que a 

cerca. 

Conhecer e analisar as 

características da 
instituição educacional 

tais como: espaço 
físico, localização, 

quadro funcional, 

Coletar informações sobre 
a UE e a comunidade na 

qual está inserida. 
 

1º 

Bimestre 

Pedagoga 

EEAA 

Informar aos 
profissionais desta 

UE se tudo ocorreu 

conforme o 
planejado ou se 



 

 

 modalidade de ensino, 

turmas, turnos, entre 
outras. 

 
Propor ações de 

acordo com as reais 
necessidades da UE. 

 
Investigar, evidenciar 

e analisar conflitos ou 

avanços a partir da 
análise documental e 

da observação das 
práticas escolares.  

 
Conhecer e analisar o 

processo de gestão 
escolar e as práticas 

educativas. 
 

Conhecer a realidade 
da comunidade na 

qual esta instituição 
de ensino está 

inserida. 

Análises de dados 

estatísticos relacionados ao 
rendimento escolar. 

 
 Análise do contexto 

escolar e suas 
subjetividades. 

 
 Análise das 

convergências, 

divergências, incoerências, 
conflitos ou avanços a 

partir da análise 
documental e das práticas 

escolares, no intuito de 
problematizar e intervir 

adequadamente na 
comunidade escolar. 

algo precisará ser 

revisto. 
 

 

 
 

Eixo: Coordenação coletiva 

Ações/Demanda

s 
Objetivos 

Procedimentos/ 

Estratégias 

Cronogra

ma 

Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

Contribuir com o 
trabalho 

coletivo. 

Revitalizar e criar espaços 

de reflexão com e entre 
professores, 

coordenadores 

Participação na elaboração 

da Proposta Pedagógica do 
corrente ano. 

 

Ao longo 

de todo o 
ano 

letivo. 

Direção 

escolar 
Coordenação 

SOE 

Coletar feedback 

dos professores de 
forma coletiva 

através das 



 

 

 pedagógicos e direção 

escolar. 
 

 Instrumentalizar a equipe 
escolar e, principalmente, 

o corpo docente para o 
estudo, planejamento, 

operacionalização e 
avaliação de ações de 

ensino intencionalmente 

planejadas, por meio de 
um assessoramento 

continuado em serviço, no 
que compete ao 

conhecimento psicológico e 
pedagógico.  

 
Fornecer subsídios para 

que as ações escolares 
ocorram tanto em uma 

dimensão coletiva quanto 
individual. 

 
Ressignificar os 

procedimentos e 

instrumentos de avaliação 
da aprendizagem em geral 

e os fins a que se 
destinam. 

Colaboração na articulação 

e na reflexão permanente 
sobre o contexto escolar e 

seus atores. 
 

Criar uma sala de aula 
virtual do Google, na qual 

constaram vídeos e 
materiais diversificados 

para auxiliarem os 

professores em suas aulas 
e em sua formação 

enquanto educadores.  
 

Participação, em conjunto 
com os demais 

profissionais da instituição 
educacional, nas atividades 

de planejamento e de 
avaliação do trabalho: 

coordenações pedagógicas 
coletivas, semana 

pedagógica, conselhos de 
classe, reuniões 

extraordinárias, estudo de 

caso, dentre outras. 
  

Participação, em conjunto 
com os demais 

profissionais da instituição 
educacional, em: reuniões 

de pais e mestres, 
reuniões de funcionários, 

Pedagoga 

EEAA 
 

 

reuniões coletivas 

e/ou formulários 
Google. Assim como 

de forma individual 
de acordo com a 

demanda solicitada 
por eles. 



 

 

projetos pedagógicos, 

festas comemorativas. 

  
 

Eixo: Ações voltadas à relação família-escola 

Ações/Demanda
s 

Objetivos 
Procedimentos/ 

Estratégias 
Cronogram

a 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Promover a 

participação das 
famílias na vida 

escolar das 
crianças. 

Melhorar o 
rendimento escolar 

dos estudantes. 
 

Visar o 
acolhimento dos 

estudantes e das 
famílias. 

Gravar vídeos visando 

a saúde mental dos 
estudantes e suas 

famílias, e disponibilizar 
no WhatsApp, Google 

Classroom, Instagram 
da escola. 

 
Promover meets com 

os estudantes com 
assuntos relacionados à 

questões como 
bullying, violência, 

preconceito... 
 

Elaborar formulários no 

google ou impressos 
para que os estudantes 

possam ter a 
oportunidade de falar 

sobre questões de suas 
vidas pessoais. 

Durante 
todo o ano 

letivo. 

EEAA 

SOE 

Ouvir a opinião dos 
estudantes durante ou 

ao final de cada meet, 
sobre o assunto 

abordado e quais 
assuntos eles gostariam 

de falar a respeito nos 
próximos encontros. 

 
Identificar casos em que 

o estudante precisa de 
ajuda e fazer os 

encaminhamentos. 
 

Retorno falado das 

famílias sobre o 
acolhimento e como foi a 

prática das estratégias 
criadas para auxiliá-los 

em casa com seus filhos.  

 
Eixo: Formação continuada dos professores 

Ações/Demandas Objetivos 
Procedimentos/ 

Estratégias 
Cronograma 

Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 



 

 

Necessidade de 
aperfeiçoamento 

profissional. 

Promover aos 

professores e equipe 
escolar o 

acompanhamento de 
novas diretrizes; nova 

BNCC. 
 

Propiciar a ruptura de 
velhos paradigmas 

relacionados ao processo 
ensino-aprendizagem e 

à forma de avaliar. 
 

Contribuir com o 

processo de 
formação 

continuada dos 
professores, por 

meio de 
vivências e 

oficinas. 
 

Promover 

discussões 
acerca da prática 

de ensino e 
aprendizagem. 

 
Discutir acerca 

de formas de 
avaliar. 

Ao longo de 
todo ano 

letivo, 
preferencialme

nte em 
reuniões 

coletivas. 

EEAA e 
possíveis 

convidados. 

Pesquisa de satisfação 

via formulário Google ao 
final do ano. 

 
Feedback verbal dos 

profissionais sobre seu 
crescimento profissional 

e consequente melhoria 
em seu trabalho. 

 
Eixo: Planejamento EEAA 

Ações/Demandas Objetivos 
Procedimentos/ 

Estratégias 
Cronogram

a 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Planejar as 
demandas da 

semana. 

Organizar o 
trabalho a ser 

realizado por 

prioridades. 

Fazer o planejamento 
semanal com as 

demandas a serem 
cumpridas e 

atendimentos a 
serem feitos 

presencialmente. 

Segunda-
feira pela 

manhã. 

Pedagoga 

Avaliar no fim de cada 
semana o que foi 

conseguido ser cumprido 
e o que precisa ser 

melhorado. 
Até o presente momento 

esse planejamento tem 

dados certo, porém em 
alguns momentos é 

prejudicado por 
demandas 

extraordinárias. 



 

 

 
Eixo: Reunião com a gestão escolar 

Ações/Demandas Objetivos 
Procedimentos/ 

Estratégias 
Cronograma 

Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Organização do 

trabalho da 
instituição. 

Continuar ou readequar 
o trabalho realizado de 

acordo com as 
necessidades da 

instituição escolar. 

Reunião por 

meet ou 
presencial. 

 
Conversas via 

WhatsApp. 

Semanalmente 

EEAA e  
Equipe da 

direção 
escolar. 

Avaliar os trabalhos 
realizados em 

concordância com o 
planejado.  

 
 

Eixo: Conselhos de classe 

Ações/Demandas Objetivos 
Procedimentos/ 

Estratégias 
Cronograma 

Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Analisar os 
processos de 

ensino e 
aprendizagem sob 

múltiplas 
perspectivas. 

Identificar estudantes 
com dificuldade de 

aprendizagem. 
 

Orientar os professores 

quanto a melhor forma 
de adequar o trabalho 

(aulas, atendimentos, 
atividades e avaliações) 

às necessidades de cada 
estudante. 

Decidir juntamente 
com a equipe 

escolar melhores 
procedimentos em 

relação aos 
estudantes com 

dificuldades de 
aprendizagem ou 

com baixo 

rendimento escolar 
e devidas 

adequações nas 
aulas e nas 

atividades. 
 

Fazer uma análise, 
junto com a equipe 

escolar, de cada 
caso e encaminhar 

Bimestralmente 

EEAA, SOE, 

direção escolar 
e professores. 

Analisar se os 
procedimentos 

feitos pelos 
professores têm 

colaborado com o 
crescimento e 

progresso dos 
estudantes. 

 

Identificar 
continuação de 

formas de 
atendimento ou sua 

modificação com 
base nas 

necessidades da UE 
e, principalmente 

dos estudantes. 
 



 

 

o estudante aos 

atendimentos 
necessários no 

caso de cada um, 
como atendimento 

na EEAA, no SOE, 
conselho tutelas, 

aulas de reforço, 
atividades 

diferenciadas, etc. 

 
Orientar os 

professores sobre 
a melhor forma de 

avaliar o estudante 
de acordo com as 

necessidades dele, 
tendo como base a 

avaliação 
formativa e o 

conceito de 
progresso do 

estudante e não de 
rotulação/classifica

ção. 

Observar melhoras 

no rendimento 
escolar dos 

estudantes. 
 

 
 
DATA: 15/06/2021 
 

                                                                       
_________________________________             ________________________________ 

            Karine Thaís de Freitas / 210912-3                       Gestor/ matrícula 
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9.5 PLANO DE AÇÃO – SALA DE RECURSOS – GENERALISTA ANOS FINAIS e ENSINO MÉDIO – 
2021. 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Guará 
Colégio Cívico Militar CED 01 da Estrutural. 

Telefone: 3901-3687 
 

 

 

 

Professora Eliete (Ciências Humanas /Códigos e Linguagens) 
Professora Alessandra Fragoso (Ciências Exatas) 

Professora Silvane Friebel (Ciências Exatas) 
 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

Orientar, acompanhar e avaliar a implantação e 
a implementação da Proposta Pedagógica 
Inclusiva no Colégio Cívico Militar CED 01 da 
Estrutural. 

Orientar os professores regentes 
quanto às estratégias que favoreçam 
(em ambiente virtual ou presencial) a 
autonomia e o envolvimento dos 
estudantes em todas as atividades 
propostas ao grupo. 

Equipe Gestora, SOE, EEAA e Sala de 
Recursos. 

Apoiar e orientar os docentes no planejamento 
e na execução das ações realizadas com os 
ENEE’s. 

Orientar a elaboração das 
Adequações Curriculares dos 
ENEE’s. 

Sala de Recursos. 

Participar de reuniões de troca de experiências 
entre os professores regentes. 

Atuar em Coordenações Coletivas e 
Conselhos de Classe para a troca de 
experiências, orientando e 
esclarecendo dúvidas quanto às 
ações realizadas com os estudantes 
atendidos. 

Sala de Recursos. 

Conscientizar sobre a importância das ações 
do Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. 

Organizar os eventos da Semana de 
Luta da Pessoa com Deficiência. 

Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica 
SOE, EEAA, Sala de Recursos e docentes. 



 

 

Orientar as famílias da importância do seu 
envolvimento e a participação no processo 
educacional. 

Organizar um grupo de WhatsApp 
com os responsáveis pelos 
estudantes atendidos em Sala de 
Recursos, criando um vínculo com a 
família e disponibilizando um 
Plantão de Dúvidas para atender os 
estudantes com e sem acesso ao 
Google Sala de Aula.  

Sala de Recursos.  

Participar colaborativamente das atividades 
realizadas pelos estudantes atendidos em 
Sala de Recursos. 

Atuar como docente nas atividades 
de complementação ou 
suplementação curricular 
específica. 

Sala de Recursos. 

Protagonizar ações/atitudes que permitam a 
inclusão plena dos ENEE’s no ambiente 
escolar. 

Participar do processo de avaliação 
e tomada de decisões quanto ao 
apoio especializado necessário ao 
estudante. 

Equipe Gestora, SOE, EEAA e Sala de 
Recursos. 
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10. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

O contexto atual de aulas remotas, em razão do isolamento social ocasionado pela 

pandemia do novo Coronavírus - COVID 19 (SARS-CoV-2) tem provocado mudanças significativas 

no pensar e agir educativo de milhares de docentes ao redor do mundo. Dessa forma, busca-se 

reinventar os processos de ensino e aprendizagem, através da utilização de diversas estratégias 

de ensino aliada ao uso das tecnologias, com o intuito de minimizar os prejuízos educacionais, 

garantindo o direito à educação de qualidade. 

 O ensino remoto é a realidade que circunda nosso país desde março de 2020 e que 

passará gradualmente para o ensino híbrido, ainda sem data confirmada pelo Ministério da 

Educação. Isto posto, como pensar o processo de ensino e aprendizagem no contexto atual de 

aulas não presenciais, ou ensino remoto emergencial? Questionamentos como esse têm gerado 

um repensar desse processo sob a perspectiva da reinvenção pedagógica, considerando tanto os 

estudantes com acesso à Internet e recursos tecnológicos como àqueles que têm encontrado 

dificuldade para acompanharem o processo, mesmo com o recebimento de material apostilado 

impresso. 

 Apesar da preocupante questão apontada anteriormente, desigualdades de acesso 

digital, o ensino remoto trouxe um alerta importante para o sistema de ensino, sobretudo o público: 

a necessária e urgente ressignificação da docência para educação do século XXI, que assenta-se 

na sistemática da aprendizagem móvel ou m-Learning. A aprendizagem móvel tem diretrizes 

específicas definidas em documento da UNESCO (2014) e, conforme Kaieski, Gring, Fetter (2015, 

p. 2), “[...] envolve o uso de tecnologias móveis, isoladamente ou em combinação com outras 

tecnologias de informação e comunicação, a fim de permitir a aprendizagem a qualquer hora e em 

qualquer lugar.” Convergindo, então, para a aprendizagem ativa, colaborativa e autônoma. 

 Para Moran (2005) na aprendizagem móvel o professor é um mediador que provoca 

e desafia, mas, ao mesmo tempo, facilita o processo por meio da utilização de diferentes estratégias 

ativas de ensino, ancorado no uso pedagógico das tecnologias. Esse contexto, tem redimensionado 

o ensino presencial e, também, o ensino não-presencial, pois: 

[...] desenraizam o conceito de ensino-aprendizagem localizado e temporalizado. 

Podemos aprender desde vários lugares, ao mesmo tempo, online e off-line, juntos 

e separados [...] como uma atividade individual, mas combinada com a possibilidade 

da comunicação instantânea, de criar grupos de aprendizagem, integrando a 

aprendizagem pessoal com a grupal. (MORAN, 2005, p. 11). 

 A partir dessas premissas, entendemos que a docência no âmbito da aprendizagem 

móvel redefinirá, gradualmente, o perfil docente, que “[...] será um professor mais criativo, 

experimentador, orientador de processos de aprendizagem presencial e a distância.  

 

68 

 



 

 

Será um profissional menos falante, menos informador e mais gestor de atividades de 

pesquisa, experimentação e projetos.” (MORAN, 2005, p. 12). Por isso, faz-se necessário entender 

como está ocorrendo este processo de aulas remotas, lançando um olhar cuidadoso e especial 

para avaliação da aprendizagem. 

  A avaliação da aprendizagem é, segundo Luckesi (2011), elemento do processo 

didático e tem cinco eixos mediadores: as teorias pedagógicas, o currículo, a didática, os conteúdos 

e o professor. Destaca ainda, que o processo avaliativo deve ser, sobretudo, formativo, de 

acompanhamento e construtivo. Assim, ao avaliar, o professor adota posturas e assume um 

compromisso, um lugar: 

 Nesse lugar, nós, educadores, temos de acolher (receber o educando), nutrir 

(oferecer-lhe o melhor de nós mesmos, em termos de informação, procedimentos, 

valores, afetividade), sustentar (garantir condições para que aprenda, em termos 

psicológicos, tempo e atendimento) e confrontar (nem tudo está adequado; é 

possível mostrar outras possibilidades) o educando para que ele possa, passo a 

passo, constituir-se a si mesmo e, nesse processo, tomar posse de si. (LUCKESI, 

2011, p. 132). 

 Com isso, o autor evidencia que avaliar é um ato amoroso, acolhedor, dinâmico, 

consciente, comprometido, atento, investigativo e de intervenção. E em consonância com tal 

assertiva, Vasconcellos (2005, p. 103) ressalta que a “avaliação processual contínua, é essa 

atenção e ocupação permanente do professor com a apropriação efetiva do conhecimento, por 

parte do aluno, [...] é uma postura, um compromisso durante todo o processo de ensino-

aprendizagem”, que deve ser assumida pelo docente mediante os feedbacks dos estudantes. 

 Trazendo tal necessidade para as aulas remotas, o professor precisa, então, 

prosseguir com estratégias avaliativas de caráter formativo, processual e qualitativo, conforme 

orienta o Parecer CNE/CP nº. 11/2020 (BRASIL, 2020).  

O referido documento destaca, ainda, que professores e redes de ensino tenham um 

olhar cuidadoso, flexível e que valorizem os esforços de cada aluno, no sentido de não ampliar a 

reprovação e a evasão escolar; mas, de manter vínculos positivos e promover as aprendizagens 

essenciais que são possíveis para o momento, sendo, portanto, uma avaliação mediadora. Os 

documentos da SEDF também reforçam a necessidade da avaliação formativa e maior flexibilidade 

dos professores e um olhar voltado para o acolhimento. 

Respaldada na avaliação formativa, nossa Unidade Escolar avaliará o contexto escolar 

de nossos estudantes com o intuito de detectar dificuldades suscetíveis durante a aprendizagem a 

fim de minimiza-las, tendo como auxílio o feedback de informações e a mediação docente como 

fundamental e decisiva, afinal o professor é, ao mesmo tempo, avaliador e pesquisador da sua 

prática por refletir conjuntamente com os estudantes sobre os avanços e as dificuldades inerentes  
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ao cotidiano das ações no interior da escola. “Consequentemente o julgamento da sua produção e 

feedback que lhe será oferecido levarão em conta o aluno e não apenas os critérios de avaliação”. 

(VILLAS BOAS 2004, p 121). 

 

A avaliação também servirá de base para analisar as ações coletivas de nossa escola. 

As informações que essa avaliação revela permite o planejamento, o ajuste, o redirecionamento 

das práticas pedagógicas. Ou seja, seus resultados servem para apoiar, compreender, reforçar, 

facilitar, harmonizar as competências e aprendizagens dos estudantes. 

 

Visando uma avaliação que atenda aos estudantes, o CCMDF CED-01 se apoia no 

Currículo em Movimento quando considera: 
 

“A avaliação que leva em conta as diversidades, da mesma forma que o 

currículo, precisa sofrer adaptações. Trata-se de desenvolver uma 

perspectiva crítica quanto à avaliação, uma vez que o estudante com 

necessidades educacionais especiais é um indivíduo que se desenvolve de 

forma qualitativamente diferente. ” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO - 

EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2014, p.42) 

 

 Feitas as considerações sobre a avaliação da aprendizagem, destacamos a seguir, 

como os docentes do CCMDF - Centro Educacional 01 da Estrutural, estão articulando tecnologias 

e estratégias avaliativas nesse processo de ensino remoto, tendo como parâmetro a avaliação 

formativa. Inicialmente realizou-se a avaliação diagnóstica para que o planejamento pedagógico 

pudesse partir dos conhecimentos prévios dos estudantes. 

                Nos anos finais do Ensino Fundamental, as atividades pedagógicas e 

avaliativas que melhor se amoldam a um processo formativo são: observação, entrevistas, 

resolução de problemas, criação de documentários, filmagens, trabalhos em grupos, 

dramatizações, leituras e discussões coletivas, desafios à criatividade, avaliação por pares, 

portfólios, criação e gestão de blogs, sites, testes, avaliações, podcasts, Padlet, google formulários, 

dentre outros.  

Em contraposição a um sistema avaliativo que promove a fragmentação do 

conhecimento e a passividade do estudante frente a ele, a avaliação formativa apresenta-se como 

recurso pedagógico em condição de promover aprendizagens significativas e de instrumentalizar o 

estudante para a construção do conhecimento, sob a mediação do professor. Para tanto, é preciso 

superar as iniciativas individuais em prol de ações pedagógicas coletivas, articuladas dentro da 

escola por projetos interdisciplinares.  
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É necessário mudar a “cultura avaliativa” de todo o grupo docente para que os resultados 

em termos de aprendizagens se efetivem (VILLAS BOAS, 2009, p. 139). Todos os sujeitos que 

participam da organização do trabalho pedagógico precisam revelar, por meio de suas práticas, a 

intencionalidade de promover a avaliação formativa. 

As ferramentas disponibilizadas pelos recursos tecnológicos neste momento de ensino 

remoto permitem ao docente aumentar o engajamento dos estudantes com a disciplina e com o 

próprio ensino algo indispensável em tempos de distanciamento social. 

Além das estratégias citadas acima, podemos destacar também: 

 Resumos sucintos da matéria. Ao final de cada aula, os alunos fazem um breve resumo, 

de no máximo duas linhas, sobre o principal do que foi ensinado. Isso permite ao professor 

analisar como está acontecendo o processo de ensino-aprendizagem na prática. 

 Problemas com resolução errada. Formular problemas sobre o tema debatido na aula e 

apresentar uma resolução incorreta, e então, pedir aos alunos que indiquem porque aquela 

resposta está errada, bem como qual seria a forma certa de resolver. Esse é um bom 

treinamento prático do conteúdo. 

 Problemas com várias resoluções. Similar à sugestão anterior, mas com algumas 

mudanças. Separe várias resoluções para um problema, dentre elas uma correta, e pedir para 

os alunos mostrarem porque aquela está certa, o que também treina seus conhecimentos 

adquiridos na prática. 

 Reflexões sobre o que se aprendeu. Outra alternativa interessante é sugerir reflexões, 

como “eu pensava ______, mas agora eu sei que ______”, ou “uma coisa que eu aprendi foi 

que ______”, outro valioso processo no ensino-aprendizagem. 

 

No ano de 2021 o CCMDF CEd 01 da Estrutural implantou o ensino médio 

semestralidade com turmas de 1ª série. O Ensino Médio requereu e ainda requer a organização do 

trabalho pedagógico voltado para a conquista das aprendizagens por todos os estudantes e para a 

superação da avaliação quantitativa e classificatória, dando lugar à avaliação formativa, cujos 

princípios exigem que a avaliação diagnóstica que a acompanha aponte as necessidades de 

intervenções pedagógicas, oferecidas constantemente.  

É importante ressaltar que os instrumentos/ procedimentos avaliativos devem expressar 

claramente os objetivos de aprendizagens e os critérios de avaliação. No Ensino Médio, os 

estudantes são incentivados a participarem da construção de objetivos de aprendizagem e dos 

critérios de avaliação. Assim como nas demais etapas da Educação Básica, as várias atividades 

realizadas pelos estudantes do Ensino Médio constituem instrumentos/procedimentos avaliativos,  
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como os trabalhos individuais, em grupos, debates, júris simulados, produção de textos nos 

diferentes gêneros, listas de exercícios, testes, avaliações ou simulados, produções orais, relatórios 

de pesquisas e visitas virtuais, entrevistas gravadas, montagem de curtas, documentários, painéis, 

Google formulários, Jamboard, Padlet. 

Esta UE manteve na sua rotina pedagógica o Conselho de Classe por entender que é 

um momento de análise e de avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem e surge, então, 

como espaço de reflexão e redimensionamento do fazer pedagógico, estabelecendo outras formas 

de se relacionar com o outro e com o saber construído, tendo no diálogo a base do processo de 

formação. Assim, suas discussões não se limitam ao desempenho ou comportamento dos 

estudantes nas aulas, mas devem considerar, fundamentalmente, os pressupostos pedagógicos e 

filosóficos do Projeto Político Pedagógico da Escola e as normatizações do Regimento Escolar; a 

atuação docente; o currículo; o planejamento; as práticas docentes; os direitos de aprendizagem 

dos estudantes e as avaliações da aprendizagem.  

Como instância avaliativa promotora do desenvolvimento e da aprendizagem, o 

Conselho de Classe deve se organizar de forma a promover a participação de todos os envolvidos 

no processo (direção, coordenação pedagógica, professores, demais funcionários, pais e 

estudantes), assumindo o compromisso com a aprendizagem de todos os estudantes e cujas 

decisões de um bimestre estejam inter-relacionadas com as do bimestre seguinte, evidenciando a 

inclusão, as especificidades de cada caso, o acompanhamento permanente condizente à dimensão 

processual da aprendizagem, possibilitadas dentro de uma prática de avaliação formativa 

(SANTOS, 2006). 

 

Diante das especificidades do Ensino Remoto/Híbrido, o Conselho de Classe deve 

considerar ainda, o contexto de saúde pública vivenciado e de que forma as famílias e/ou 

responsáveis pelos estudantes enfrentam essa situação. Faz-se necessária a reflexão sobre o  
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entendimento dos processos vivenciados pelos estudantes em relação à escolarização e à sua 

avaliação. As reuniões do Conselho de Classe deverão ser momentos de análise e reflexão das 

conquistas e fragilidades, mas sobretudo, de definição de medidas com vistas à superação das 

dificuldades encontradas. Nesse sentido, as reuniões do Conselho de Classe devem ampliar as 

finalidades e promover:  

● Compreensão das diferentes situações de acesso dos estudantes às aulas síncronas, 

à plataforma Google Sala de Aula, de realização das atividades propostas remotas e material 

impresso disponibilizado semanalmente pela escola aos estudantes desta modalidade; 

● Informação sobre o acompanhamento e o engajamento dos familiares e/ou 

responsáveis na realização das atividades propostas; 

● Diagnóstico do desempenho dos estudantes nas competências e habilidades 

trabalhadas em cada componente curricular. 

●  Identificação das possíveis causas do desempenho insatisfatório dos estudantes e 

definição de estratégias e ações para solucioná-las; 

● Identificação das competências e habilidades menos desenvolvidas pelos estudantes 

e proposição de atividades de intervenção pedagógica para promoção da aprendizagem; 

●  Identificação dos estudantes que avançaram na aprendizagem, estudantes que 

precisam de ações pedagógicas específicas e estudantes que não tiveram nenhum acesso às 

atividades e estratégias pedagógicas propostas; 

● Planejamento das ações e definição de estratégias que serão efetivadas para os 

estudantes que não realizaram as atividades propostas, como a Busca Ativa desses estudantes e 

a oferta de atividades diferenciadas no retorno das aulas presenciais. 

Após cada reunião de Conselho de Classe, é necessário que haja reflexões sobre os 

aspectos nela discutidos. De acordo com Paulo Freire, “A prática de pensar a prática é a melhor 

maneira de pensar certo” (p.65). Nessa perspectiva, é relevante e necessário conhecer e avaliar 

continuamente a prática escolar, metodologias adotadas, bem como a  história do estudante nesse 

contexto de pandemia do COVID -19 e seus recursos para as aulas remotas. Faz-se necessário 

avaliar o estudante, observar aqueles que demandam maior apoio pedagógico, verificar conteúdos 

e componentes curriculares a serem priorizados, pensar atividades e estratégias para desenvolver 

as habilidades propostas. 

 Como se viu, para uma visão do desenvolvimento da aprendizagem e do processo em 

si são demandadas constantes reflexões após cada reunião do Conselho de Classe para, dessa 

forma, elaborar e implementar novas ações com vistas ao desenvolvimento das habilidades que 

não tenham sido consolidadas. Destaca-se que essas habilidades foram propostas no 

Replanejamento Curricular para o ano letivo de 2021 documento construído com a colaboração de 

todos os docentes da SEDF em meio aos desafios impostos pela Pandemia da COVID-19.  
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Nessa perspectiva, o educador precisa se capacitar, buscar aperfeiçoamento, visto que 

precisa se transformar, se reinventar, se adaptar às novas ferramentas tecnológicas, novas 

metodologias para contribuir para o sucesso da aprendizagem nesse contexto de pandemia. 

Listados a seguir algumas reflexões importantes após cada reunião bimestral do Conselho de 

Classe que irão contribuir para melhorias constantes do processo ensino e aprendizagem: 

O que foi planejado com o resultado das Avaliações Diagnósticas?  

Quais intervenções foram desenvolvidas a partir do resultado das avaliações do bimestre? 

Quais atendimentos foram realizados para os estudantes com dificuldades de 

aprendizagem?  

Quais atendimentos foram realizados para os estudantes com dificuldades de acesso às 

atividades remotas? 

Os estudantes, em Progressão Parcial, foram acompanhados pelo professor do respectivo 

componente da progressão de forma diferenciada?  

As metodologias foram revisadas quando foi verificado que os estudantes não consolidaram 

as competências e habilidades previstas para o bimestre. 

Foram elaborados e desenvolvidos, de forma interdisciplinar, projetos para estimular a 

participação dos estudantes nos grupos de aprendizagens e plataformas de ensino? 

No planejamento realizado estão sendo consideradas as habilidades não consolidadas pelos 

estudantes? 

O foco do Conselho de Classe foi nos aspectos relacionados ao ensino, como metodologia 

e didática, e na nota do estudante?  

O Conselho de Classe contribuiu para o autoconhecimento, o aprimoramento das práticas 

educativas na escola?  

Após as medidas tomadas em relação aos estudantes que não entregaram as atividades, 

quais outras estratégias pedagógicas diferenciadas serão realizadas com esses estudantes?  

Quais aspectos mais relevantes serão considerados na organização e/ou reelaboração do 

planejamento de cada bimestre? 
 

Considerando que o Conselho de Classe é parte integrante do processo avaliativo, não 

só do desempenho dos estudantes, mas também, serve como momentos de verificação da ação 

docente, essa ação, no espaço escolar, será utilizada para desenvolver estratégias que permitam 

a participação de estudantes e corpo disciplinar nos processos. Portanto, é de suma importância o 

desenvolvimento do pré conselho, para avaliar a percepção que o estudante tem de si mesmo, dele 

com sua turma, o desempenho da turma, a performance dos professores enquanto docentes, da 

direção da escola e demais serviços prestados por servidores e funcionários.  

O Pré conselho é um termômetro para as mudanças e correções que ocorrerão na 

escola, eleito o formato de questionário que é aplicado na semana que antecede o Conselho de  
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classe, e as informações aferidas servirão para medir o desempenho institucional. Assim, logo após 

essa fase, é feita a tabulação desse questionário institucional, e os resultados são apresentados 

no momento da reunião de Conselho, assim acreditamos que tanto a percepção dos estudantes 

quanto a de seus representantes eleitos, estarão presentes. Os Professores Conselheiros, junto 

com os alunos terão a oportunidade de repensar o que fazer para melhorar aspectos educativos da 

turma.  

De acordo com as Diretrizes de Avaliação da SEEDF, a função da avaliação formativa é 

a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e emancipatória. Compreende 

também que a função diagnóstica compõe a avaliação formativa, devendo ser comuns aos demais 

níveis da avaliação. Outro aspecto importante neste processo avaliativo formativo é o envolvimento 

familiar. Serão ofertados espaços nas reuniões bimestrais ou quando se fizer necessário, para 

dialogar e estabelecer o processo avaliativo da escola, acerca da organização do trabalho 

pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos adotados para avaliar as aprendizagens 

dos estudantes e sobre os índices de desempenho e exames em largas escalas. Pretendemos com 

este envolvimento inserir as famílias no processo educativo avaliativo dos estudantes, estabelecer 

e aprimorar os canais de comunicação entre escola e família. 

A família além de ser uma instituição, é a mais próxima que a escola tem do estudante, 

daí a necessidade de engajá-la no processo de aprendizagem, visto que, ambas possuem 

objetivos comuns e desejam o pleno desenvolvimento do educando. Segundo Reis (2007, p.6) “A 

escola nunca educará sozinha, de modo que a responsabilidade educacional da família jamais 

cessará. Uma vez escolhida a escola, a relação com ela apenas começa. É preciso o diálogo 

entre escola, pais e filhos”. Como parte do processo essencial da educação, neste momento de 

Pandemia a UE se reinventou para continuar realizando as reuniões de pais bimestrais.  
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As reuniões devem oferecer momentos de integração em que os pais tenham 

oportunidade de conhecer sobre o que as crianças/adolescentes fazem e aprendem e também 

momentos em que os educadores respondam às dúvidas das famílias, criando um clima de debate 

e crescimento. A preocupação com o planejamento das reuniões e o propósito que elas terão de 

estar presente nesta elaboração do projeto político-pedagógico (PPP). Para operacionalizá-las com 

sucesso, é preciso conhecer a realidade e as necessidades das famílias. Isso inclui, por exemplo, 

ter ciência do horário de trabalho dos responsáveis. Também é essencial envolver os pais no 

planejamento das atividades, permitir que opinem na definição de temas a serem contemplados e 

promover momentos de avaliação em que possam fazer sugestões e críticas, sendo este um eixo 

importante da avaliação formativa e do vínculo da família e escola. 
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De acordo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases-Lei 9.39496) em seu Art.1º - A Educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. Aproximar os pais da escola é um fator condicionante 

ao bom desenvolvimento do educando e para as relações socioafetivas de toda comunidade 

escolar.  

A constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205 nos diz que “A educação é um direito 

de todos e dever do Estado e da Família”. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu 

artigo 4º reitera o dever da família na formação educacional dos filhos: “É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à liberdade e a convivência familiar e comunitária”. (BRASIL, 1990, p.20) 

As reuniões de pais caracterizam-se como uma prática avaliativa no momento em que 

ações pedagógicas são voltadas para os aspectos formativos. 

A avaliação formativa pode contribuir para o aperfeiçoamento da ação docente, 

fornecendo ao professor dados para adequar seus procedimentos de ensino às 

necessidades da classe. A avaliação formativa pode também ajudar a ação discente, 

porque oferece ao aluno informações sobre seu progresso na aprendizagem 

fazendo-o conhecer seus avanços, bem como suas dificuldades, para poder superá-

las. (HADYT, 1997, p. 292-293)  

Nesta perspectiva a avaliação formativa é dialógica e sua função se volta para o ensino 

aprendizado, por intermédio da própria avaliação, que tem o poder não de classificar, excluir ou 

mensurar, mas o poder de ensinar através dos erros e dificuldades. É neste contexto que se 

materializa o poder transformador do diálogo entre os alunos, os pais e a escola. Assim, as reuniões 

de pais e mestres devem ocorrer no início do ano letivo com objetivos definidos pela instituição e 

também ao final do fechamento de cada unidade letiva. 

Os pais reafirmam nesses momentos sua predileção por “notas” ao condicioná-las à 

aprovação dos filhos. Entender o propósito das reuniões é fator preponderante a frequência dos 

pais. A escola precisa deixar claro, que as reuniões de pais vão além de passar informações e de 

mensurar rendimentos, “Os encontros devem mostrar as intenções educativas da escola e a 

evolução da aprendizagem, além de discutir estratégias conjuntas para melhorá-la”. (SILVA apud 

HEIDRICH, 2009) 

Na prática educativa o processo avaliativo é um importante subsídio às políticas 

educacionais e à retomada do ensino e da aprendizagem, na medida em que fornece informações 

sobre os estudantes, professores e escolas, atuando, assim, como respaldo na construção de 

Projetos Políticos Pedagógicos, na certificação e na seleção. 

As avaliações em larga escala são externas às instituições escolares avaliadas e 

abrangem todo o sistema de ensino, ou seja, todas as escolas deste sistema que atendam      aos  
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requisitos mínimos de participação. São planejadas e executadas por agentes externos às 

escolas.  No Brasil, o INEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, é responsável 

pela execução das principais avaliações em larga escala. 

 Na maioria das vezes, o foco dessas avaliações é a aprendizagem dos estudantes com 

a finalidade de fornecerem resultados genéricos para os sistemas de ensino. A partir dos aspectos 

avaliados, estes resultados possibilitam a compreensão do funcionamento da educação no 

conjunto do sistema. 

  Devido a parâmetros metodológicos consolidados, os resultados de tais avaliações 

podem ser comparados entre as regiões, estados, municípios, escolas, zonas urbana ou rural, 

mantenedoras públicas ou privadas, etapas de ensino, etc. 

Estas avaliações são produzidas para a prestação de contas à sociedade, assim como 

para orientação de políticas públicas educacionais e planos de ação. Além disso, seus resultados 

podem ser utilizados pela escola na sua avaliação institucional e pelos educadores na avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem, contudo, elas não invalidam ou eliminam outras formas de 

avaliar produzidas no âmbito escolar. 

No Brasil, as avaliações em larga escala, com foco na educação básica, se desenvolvem 

no âmbito federal, estadual e municipal. As principais avaliações nacionais em larga escala, exames 

nacionais e avaliações internacionais são: 

 

  10.1 AVALIAÇÕES NACIONAIS  

10.1.1- SAEB 

Sistema de Avaliação da Educação Básica SAEB é coordenado e elaborado 

pelo INEP, é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite realizar  diagnóstico 

da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. 

Por meio de testes e questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em 

uma amostra da rede privada, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos 

estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações 

contextuais. 

O Saeb permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a 

qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da 

qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o 

aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. 
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As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas 

de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

  

• Portaria nº 271, de 22 de março de 2019: Estabelece as diretrizes para a realização do sistema de 

avaliação da educação básica - Saeb no ano de 2019 

• Portaria nº 366, de 29 de abril de 2019: Estabelece as diretrizes de realização do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB) no ano de 2019 

• Portaria nº 497, de 18 de agosto de 2020: estabelece nova redação aos artigos 20, 21 e 23 da Portaria 

nº 366, de 29 de abril de 2019. 

• Portaria nº 458, de 5 de maio de 2020: institui normas complementares necessárias ao cumprimento da 

Política Nacional de Avaliação da Educação Básica. 

• Portaria nº 328, de 5 de maio de 2020: define o regime de parceria com Distrito Federal, estados e 

municípios para realização do Saeb. 

 

No último SAEB divulgado em 2021 a Unidade Escolar não teve seus resultados 

divulgados devido à taxa de participação de estudantes na realização das provas que ocorreu no 

final de 2019. 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - Reúne, em um só indicador, 

os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo 

escolar e as médias de desempenho nas avaliações. 

 

10.1.2. ENADE 

  

"O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos 

concluintes dos cursos de graduação. Integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes)." 

  

10.1.3. EXAMES NACIONAIS 

  

Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - Avalia o desempenho dos estudantes 

concluintes do 3ª Série do Ensino Médio, e seus resultados podem contribuir para o aluno acessar 

a Educação Superior. 

Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - 

ENCCEJA -  A participação no Encceja é voluntária e gratuita, destinada aos jovens e adultos 

residentes no Brasil e no exterior, inclusive às pessoas privadas de liberdade no Brasil e no exterior,  
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o Encceja pode ser realizado para pleitear certificação no nível de conclusão do ensino fundamental 

e ensino médio.  

 10.1.4. AVALIAÇÃO EM REDE 

 

A avaliação em rede visa elaborar indicadores educacionais para subsidiar a avaliação 

do Sistema de Ensino do Distrito Federal auxiliando a gestão, em seus diferentes níveis, na 

formulação de políticas públicas educacionais, com vistas à promoção da educação de qualidade 

com equidade. 

O principal indicador educacional utilizado é o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Nacionalmente é uma referência importante, porém ainda é insuficiente para 

qualificar o processo educacional, pois considera apenas 02 (dois) indicadores: desempenho dos 

estudantes participantes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e taxas de 

aprovação constante no Censo Escolar. Cabe ressaltar, ainda, que algumas etapas da Educação 

Básica e unidades escolares não possuem IDEB. 

Assim, verifica-se a necessidade de elaboração de um índice educacional próprio que 

reflita a qualidade da educação e promova a reformulação de políticas públicas, contemplando 

todas as unidades escolares em suas etapas e modalidades. 

Diante disso, a Coordenação de Avaliação Educacional/Gerência de Avaliação de 

Redes, baseada numa visão ampla de educação propõe a construção do Índice da Qualidade da 

Educação do Distrito Federal – IQEDF, o qual será constituído pela integração dos dados gerados 

pelas Gerências de Avaliação Institucional e de Aprendizagem. 

No IQEDF serão consideradas cinco dimensões que refletem diretamente na 

aprendizagem, quais sejam: ambiente físico escolar; gestão democrática; insumos e funcionamento 

escolar; desempenho e fluxo escolar; e Profissionais da Educação. 

10.1.5. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Avaliação Institucional, é um processo mais específico, uma vez que abrange a escola, 

ou seja, todos os atores que compõe a comunidade escolar, todos são avaliados e ao mesmo tempo 

avaliadores.  

Um sistema de avaliação pode oferecer informações úteis ao contexto escolar desde 

que seja bem planejado e usado com critérios. Assim, serve como incentivo para a melhoria das 

escolas, para identificar necessidades e problemas e sirvam como base para uma escolarização 

responsável. Também podem ajudar professores e alunos a monitorar a qualidade e a igualdade 

de oportunidades.  
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A esse respeito destaca-se a opinião de um participante do (GTR 2009). “A avaliação 

institucional deve ser feita sem paixões, sem medo, sem interesses de quem quer que seja. Deve 

ser coerente, corajosa, sábia e com o objetivo de se constituir em subsídios para tomada de 

decisões para melhorar a instituição.” (GTR 2009). 

A última avaliação institucional realizada foi no ano de 2017. Os servidores receberam 

e-mails com links para efetuarem a avaliação. Os dados não foram analisados diretamente pelas 

Unidades Escolares, o que pode provocar um distanciamento e falta de identificação com os 

resultados ora apresentados. 

Neste cenário de pandemia da COVID-19 estamos realizando a avaliação institucional. 

Após um ano de ensino remoto estamos voltando o olhar nossas ações e os autores do processo. 

A autoavaliação da escola é um processo necessário para compreender a dinâmica institucional, 

que pode e deve ser útil para a escola, desde que não se traduza apenas na identificação de pontos 

fortes e de fragilidades, mas, também, na elaboração de recomendações que deverão ser 

consideradas na proposição de melhorias qualitativas para a instituição. Trata-se da utilização dos 

resultados para a elaboração dos planos de ação para o desenvolvimento da escola. É, portanto, 

na mobilização dos resultados que reside a utilidade da autoavaliação. 

10.1.6. AVALIAÇÕES INTERNACIONAIS 

  

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA - No Brasil, a 

coordenação do Pisa é responsabilidade do Inep;  é uma iniciativa de avaliação comparada, 

aplicada de forma amostral a estudantes matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental na 

faixa etária dos 15 anos. O objetivo do Pisa é produzir indicadores que contribuam para a discussão 

da qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do 

ensino básico. 

 

11. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 

De acordo com o currículo em movimento da SEEDF, currículo é o conjunto de todas as 

ações desenvolvidas na e pela escola por meio dela e que formam o indivíduo, organizam seus 

conhecimentos, suas aprendizagens e interferem na constituição do ser como pessoa 

(CURRRÍCULO EM MOVIMENTO). Pautados nessa lógica e na busca por favorecer a 

interdisciplinaridade e a prática da contextualização e do que é significativo, é possível ir ao 

encontro de processos e da construção de novas aprendizagens, por meio de projetos 

interdisciplinares, ações conjuntas e ou, modificando ações simples do dia a dia. 
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Com este propósito é que as atividades pedagógicas e o planejamento estarão pautados 

na prática da leitura, interpretação e produção de textos, envolvendo os conteúdos, os temas 

transversais e demais projetos. 

Isso se dará considerando a importância da articulação de componentes curriculares de 

forma interdisciplinar e contextualizada, (CURRÍCULO EM MOVIMENTO) atendendo as diversas 

modalidades, conforme estabelece: 
  

[...] os conteúdos estão organizados a partir de diferentes áreas do conhecimento, 

porém articulam-se em uma perspectiva de unidade, progressividade e espiralização, 

vinculados, diretamente, à função social. Cada área do conhecimento apresenta o 

desafio de promover a ampliação para as aprendizagens contextuais, dialógicas e 

significativas em que o ponto de partida desse ser orientado por levantamento de 

conhecimentos prévios do grupo de estudantes com o qual o professor atua. 

(CURRRÍCULO EM MOVIMENTO). 

Levando-se em consideração que : 
 

[...]A organização curricular deve proporcionar a discussão e reflexão da prática 

pedagógica para além da sala de aula, ampliando-a a toda unidade escolar e sua 

comunidade, como exercício de planejamento coletivo e de ação concretizadora da 

proposta pedagógica; uma educação para além da escola, que busque ensinar na 

perspectiva de instigar, provocar, seduzir o outro para o desejo de aprender, por meio 

de relações que possam ser estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos 

estudantes. 

Conforme já citado anteriormente, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal embasou sua dinâmica na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, 

considerando que o trabalho pedagógico apoia-se na prática social e, por meio da mediação, da 

linguagem e da cultura, as aprendizagens ocorrerão na interação do sujeito com o meio e com os 

outros. Assim, os objetivos do Ensino Fundamental para os Anos finais preconizados no Currículo 

em movimento visam: 

- Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 
perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a 
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para 
a Sustentabilidade. 
 - Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de 
diversos letramentos.  
- Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-
geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da 
tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se 
fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial.  
- Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos 
éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, 
permanência e formação integral dos estudantes. - Compreender o estudante como 
sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, 
comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do protagonismo infanto-
juvenil. 
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Dessa forma, é importante ressaltar que o Currículo em Movimento da Educação 

Básica da rede pública de ensino do Distrito Federal ampara sua ação didática pedagógica 

em eixos transversais,  garantir  o acesso, a permanência, a qualidade e visa ainda ampliar 

os tempos, os espaços e as oportunidades e ofertas de conhecimentos.  

Nesses eixos transversais “os conteúdos passam a ser organizados em torno de 

determinada ideia ou eixos que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido 

por professores e estudantes de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada. 

Os Eixos estruturantes do Currículo a saber cidadania, diversidade, sustentabilidade 

humana e aprendizagens são temas da práxis cotidiana, trazê-los para a escola, como parte 

integrante do currículo sem dúvida, aproxima os sujeitos, estudantes e comunidade, da escola. A 

definição de eixos, conforme Santomé (1998, p.125), permite uma organização curricular mais 

integrada, focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente, em regra geral deixados 

à margem do processo educacional. A expectativa é de que o Currículo seja mais reflexivo e menos 

normativo e prescritivo. 

Cidadania Para Pedro Demo (1995, p. 3), a cidadania é, assim, “ a raiz dos direitos 

humanos, [...]competência humana de fazer se sujeito, para fazer história própria, coletivamente 

organizada ” “Os direitos de cidadania impõem limitações à autoridade soberana do Estado [...] e 

podem ser chamados com mais propriedade deveres do Estado para com seus membros” 

(BARBALET,1998, p. 36). Desse modo, a cidadania torna-se um atributo dos seres sociais. 

Segundo o Currículo em Movimento, dentro do contexto da Educação Básica, os Anos Finais do 

Ensino Fundamental constituem uma fase que requer atenção especial por parte do poder público e de todos 

os agentes que nela atuam, no sentido de iniciativas e ações que reconheçam suas especificidades e que 

busquem alternativas para suas problemáticas, assim: 

 
Como fase intermediária, protagoniza ruptura na lógica organizacional em relação a 
sua fase anterior, o que exige um olhar diferente para a comunidade escolar e seus 
estudantes, que agora estão submetidos a uma organização que contempla uma 
quantidade maior de docentes e de componentes curriculares. Ao estabelecer uma 
nova relação com o mundo que os cerca, os estudantes dos Anos Finais 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 
(DCNEB-2013). 

 
 

Importante ressaltar que a SEEDF reestruturou o currículo partindo da definição de 

diversidade, com base na natureza das diferenças de gênero, de intelectualidade, de etnia, de 

orientação e consciência sexual, de pertencimento, de personalidade, de cultura, de classe social, 

de percepções motoras, sensoriais, enfim, da diversidade vista como possibilidade de o sujeito 

adaptar-se e de sobreviver como espécie na sociedade.  
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Portanto, a compreensão de que existem fenômenos sociais, como a discriminação, o 

racismo, o sexismo, a homofobia torna-se é imprescindível para um trabalho consistente de 

educação em diversidade, visto que são alguns dos fenômenos que acarretam a exclusão de 

parcelas da população dos bancos escolares e que geram uma massa populacional sem acesso 

aos direitos básicos. 

Assim, é importante considerar as lições contidas nos pressupostos teóricos, quando 

trata da questão da formação humana integral defendendo a impossibilidade de se dissociar essa 

formação da educação em Direitos humanos reafirmando que: 

[..]a formação para os direitos humanos deve perpassar as seguintes etapas:  
1) Sensibilização sobre a importância da promoção, defesa e garantia dos direitos 
humanos.  
2) Percepção dos problemas sociais, comunitários e familiares que ferem nossos 
direitos humanos.  
3) Reflexão crítica acerca desses problemas na tentativa de compreender por que 
eles existem e como solucioná-los.  
4) Ação por meio do estímulo à participação, inclusive das crianças e adolescentes. 

 
Nesse sentido, a escola, principalmente, por estar em região de grande vulnerabilidade, 

tem se dedicado a tentar minimizar os conflitos sociais, familiares e comunitários, a partir de ações 

sociais, assim como criando reflexões entre estudantes, famílias e a escola.  

Pensar a sustentabilidade, significa pensar em ações que visem implementar atividades 

capazes de envolver e agregar os saberes populares, científicos e a forma de interação com a 

comunidade, que se encaminhe para uma educação ambiental baseada no ato de cuidar da vida 

em todas as fases e tipos. A SEEDF buscou dessa forma  oportunizar aos professores e estudantes 

a construção de uma sociedade igualitária que seja capaz de atender às necessidades do presente 

e conserve recursos naturais para as gerações futuras.  

 

11.1 - EIXOS INTEGRADORES PARA OS ANOS FINAIS  

No Currículo em Movimento, os Eixos Integradores para os Anos Finais são a Ludicidade 

e Letramentos enquanto os  Eixos Transversais são aqueles ligados à Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade. Apropriando-se da visão de que a escola deve ser espaço de trocas e 

construção de conhecimentos, respeitando-se a multiplicidade das formas de expressões e a 

diversidade de pessoas e visões, o trabalho que se propõe para códigos e linguagens no Ensino 

Fundamental:  

[...]pressupõe a articulação entre Língua Portuguesa, Arte (Dança, Teatro, Música e 
Artes Visuais), Educação Física e Língua Estrangeira. Essa articulação permite a 
continuidade das experiências vividas na Educação Infantil, expressas em 
manifestações artísticas, corporais e linguísticas, transitando-as progressivamente 
para o E F, sem que os objetivos de aprendizagem e  os conteúdos de cada um dos 
componentes curriculares se ocultem, mas que se apresentem como parte de um 
todo com sentido e coerência em relação à vida dos estudantes.[...]  
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O currículo assim preconiza:  

 
“Considerando os Eixos Integradores dos Anos Finais do Ensino Fundamental - 
Letramentos e Ludicidade, ressalta-se que a continuidade do ensino de Língua 
Portuguesa no processo de escolarização deve propiciar a ampliação da 
competência comunicativa dos estudantes, qualificando sua participação social, por 
meio de textos concretizados nos mais variados gêneros e suportes que circulam na 
sociedade.” 
 

 
Ainda de acordo com o Currículo o trabalho com o eixo Ludicidade não se restringe ao 

jogo e à brincadeira, mas pressupõe pensar e incluir atividades que possibilitem 

momentos de prazer, entrega e integração dos envolvidos, pois, segundo Luckesi (2000), 

essas atividades são aquelas que propiciam uma experiência de plenitude, em que o 

estudante se envolve por inteiro, estando flexível e saudável. 

Com relação ao ensino da matemática o currículo primou pela articulação da Matemática 

com as diferentes áreas do conhecimento, dessa forma orientando as práticas para a utilização e 

desenvolvimento de jogos, respeitando as diversidades e a necessidade de incluir das mais 

diversas formas os estudantes, segundo Muniz, Batista e Silva (2008), “só aprende quem brinca; 

só brinca quem não tem medo de errar. Quem não tem medo de errar faz matemática” Portanto, 

para a ocorrência das aprendizagens é necessário que sejam respeitados os valores constantes 

dos eixos transversais. bem como aquelas apontadas pelos Eixos Integradores (Alfabetização, 

Letramentos e Ludicidade para os Anos Iniciais e, para os Anos Finais, Letramentos e Ludicidade). 

Atualmente, é importante dar o relevo necessário ao estudo das Ciências pois sem 

dúvida, a complexidade dos problemas contemporâneos têm exigido, cada vez mais, a intervenção 

da ciência e da técnica como balizadores das ações e das possíveis soluções adotadas. O 

Currículo, na vanguarda, propõe como meta de aprendizagens em Ciências da Natureza para o 

Ensino Fundamental unidades temáticas como: Matéria e Energia, Vida e 

Evolução e Terra e Universo todas articuladas e dinamicamente desenvolvidas na 

relação ciência, tecnologia, sociedade e inovação com objetivos e intencionalidades, sem 

abandonar a interdisciplinaridade e a proposta de estudo perpassa pelos Eixos transversais.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), o componente 

curricular de Ciências da Natureza, no Ensino Fundamental, tem como objetivos: 

compreender a natureza como um todo dinâmico e o homem como agente 

transformador de sua realidade; a ciência como um processo de produção de 

conhecimento, portanto, uma atividade humana, associada a aspectos sociais, 
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históricos, políticos, econômicos, culturais; e ainda compreender a relação entre 

conhecimento científico e tecnologia e como essa relação pode modificar condições 

de vida da sociedade moderna (BRASIL, 1998). 

Na área de Ciências Humanas na Educação Básica os componentes curriculares de  

Geografia e História, se apresentam com objetivos de aprendizagem bem específicos e distintos, 

mas que se articulam ao desenvolvimento do pensamento histórico e geográfico. 

São estudos que têm por objetivo principal a compreensão da 

diversidade humana, com vistas à produção do espaço e sua apropriação em 

determinada circunstância histórica.  

Destaca-se o respeito à diferença, com base 

nos Eixos Transversais do Currículo, assim esses eixos permitem que os conteúdos curriculares 

articulem transversalidade e intencionalidade visando à Educação Integral, onde a prática 

social, entendida como o conjunto de saberes, experiências e percepções que o 

estudante traz, seja transposto para o estudo de conhecimentos científicos, 

desconstruindo a hierarquia entre eles, possibilitando que todos os saberes sejam 

valorizados e reconhecidos. 

Desta forma o ensino de Ciências Humanas oportuniza aos estudantes do Ensino 

Fundamental construir o pensamento abstrato, interpretando, deduzindo, analisando, levantando 

hipóteses, criticando fenômenos históricos e geográficos como processos sociais produzidos por 

seres humanos, para que sejam intelectualmente autônomos e desenvolvam uma melhor 

compreensão de mundo. 

 

11.2 - EIXOS INTEGRADORES DO ENSINO MÉDIO 
 

O Currículo do ensino médio traz em seus eixos integradores, dentre os diversos 

conhecimentos a ciência, a tecnologia, a cultura e o mundo do trabalho, este currículo 

foi concebido a partir de três eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação para os Diretos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade. Dessa forma, o currículo de Ensino Médio da SEDF caracteriza-se pela 

organização dos conteúdos em dimensões curriculares interdisciplinares cuja 

matriz curricular ficou dividida em catorze dimensões, por área do conhecimento, definidas a partir 

da perspectiva geral da Pedagogia dos Multiletramentos (CAZDEN et al. 1996):  

Nessa perspectiva, é possível entender que a Secretaria se propõe a uma organização 

curricular integrada, incluindo temas e conteúdos atuais e de relevância social que, geralmente, são 

relegados a um segundo plano no processo educacional. 
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De acordo com a proposta da SEEDF, é importante que o processo pedagógico busque 

favorecer a interdisciplinaridade e a ressignificação dos conteúdos, respeitando-se a diversidade e 

a pluralidade dos sujeitos envolvidos no processo social.  

 

    

      
 

Importante entender que a “Pedagogia de Multiletramentos considera que o conhecimento 

humano faz parte de contextos sociais, culturais e materiais, além do que ele se desenvolve como parte de 

um processo de interações colaborativas com outros de diferentes habilidades, contextos e perspectivas 

dentro de uma mesma comunidade.”2 Dessa forma  a tarefa da escola, nessa visão consiste em focar em 

práticas para que os alunos se tornem criadores de sentidos, analistas críticos que transformam discursos 

e sabem negociar diferenças.  

 Cabe aqui destacar também a implementação do Novo Currículo do Ensino Médio que  

foi reformulado em 2021, já foi aprovado pelo Conselho de Educação do DF e até 2022, será 

 
2 ROJO, R. (Org.). Escola conectada: os multiletramentos e as TICs. São Paulo: Parábola Editorial, 2013.                        87 

 

 



 

 

aplicado, gradualmente, em todas as unidades públicas do DF com ensino médio. O modelo traz 

uma série de inovações, principalmente na distribuição da carga horária total do ensino médio. Das 

3 mil horas, 1,8 mil serão destinadas à formação geral básica (Base Nacional Comum 

Curricular/BNCC), e 1,2 mil aos itinerários formativos, escolhidos pelo próprio estudante. Além 

disso, a organização passa a ser semestral e a carga horária, registrada pelo sistema de créditos. 

Com a reforma, os alunos da SEEDF terão matérias caracterizadas como obrigatórias e eletivas, e 

deverão gerar o total de 180 créditos, no decorrer dos seis semestres, para conseguirem a 

aprovação, As matérias consideradas obrigatórias serão chamadas de “formação geral básica. 

Para fomentar a interdisciplinaridade, a BNCC divide os objetivos de aprendizagem por 

áreas do conhecimento: Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

(Biologia, Química e Física); Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Filosofia 

e Sociologia); Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua 

Inglesa e Língua Espanhola). Especificamente no DF, além do Inglês, a Língua Espanhola também 

é obrigatória. A intenção é que o estudante faça as correlações entre os conteúdos, e desses com 

a vida prática.  

Os itinerários formativos, ou eletivas são compostos pelas quatro áreas de conhecimento 

e pela Educação Profissional Técnica (EPT). Servem para o aprofundamento da aprendizagem, de 

acordo com a oferta, os interesses e as necessidades de cada estudante. Dentre os itinerários das 

áreas do conhecimento, a proposta permite que os estudantes tenham a possibilidade de optar por 

mais de uma área. Além disto, cada itinerário é ancorado em um dos quatro eixos estruturantes: 

Investigação científica, Processos criativos, Mediação e intervenção sociocultural e 

Empreendedorismo. Importante destacar que o “itinerário formativo”, ou seja, as eletivas, serão 

divididas em: Projeto de vida, Língua espanhola, Eletivas orientadas e Trilhas de aprendizagem. 

Publicada no Diário Oficial do DF, a portaria que prevê as alterações corresponde ao 

Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio. De acordo com a Secretaria de Educação, os 

estudantes do ensino médio deixarão de ser separados por séries e passarão a ser avaliados em 

seis semestres, funcionando de forma semelhante às universidades. 

Com a reforma, os alunos da rede terão matérias caracterizadas como obrigatórias e 

eletivas, e deverão gerar o total de 180 créditos, no decorrer dos seis semestres, para conseguirem 

a aprovação. De acordo com Érika, a discussão acerca da mudança no modelo de ensino acontece 

há anos. “Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino médio 

no final de 2018, todas as redes de ensino, de todo país, tiveram que revisar e modificar os seus 

currículos.  

As matérias consideradas obrigatórias serão chamadas de “formação geral básica”, e 

será composta por quatro áreas, separadas por componentes. São elas: Linguagens e suas  
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tecnologias (português, inglês, arte, educação física), Matemática e suas tecnologias 

(matemática), Ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, física, química) e Ciências 

humanas e sociais aplicadas (história, geografia, sociologia, filosofia). 

Já o “itinerário formativo”, ou seja, as eletivas, terá o conteúdo dividido em quatro tipos: 

Projeto de vida, Língua espanhola, Eletivas orientadas e Trilhas de aprendizagem. “Essas 

disciplinas poderão servir, inclusive, como reforço. Posso pegar uma matéria que eu sei que não 

vou muito bem e reforçá-la”, relata Ana Louise. A estudante conta estar empolgada com as novas 

possibilidades oferecidas pelo modelo. “Eu espero ter várias matérias, bem diversificadas, e que a 

gama de matérias eletivas seja bem grande”, completa a jovem. Segundo a secretaria, há 200 

disciplinas prontas para serem oferecidas aos estudantes da rede pública da capital. A escolha, por 

sua vez, deve ser feita ainda no primeiro semestre. 

Além da interferência na grade curricular, a proposta permitirá a possibilidade de finalizar 

o ensino médio com um diploma de curso técnico. Caso seja da sua vontade, o estudante poderá 

adquirir a formação geral básica e o complemento da educação profissional. 

 

11.3 - EIXOS INTEGRADORES DA EJA 

 
De acordo com o documento da SEEDF, o objetivo geral do Currículo em Movimento na 

EJA,  “é o de promover a escolarização de pessoas jovens, adultas e idosas que interromperam ou 

não tiveram acesso ao processo formativo escolar, por meio da compreensão de uma prática 

educativa que atenda às especificidades e à diversidade dos sujeitos da classe trabalhadora 

envolvidos no processo, a fim de dialogar com seus saberes, culturas, projetos de vida e articular 

melhores perspectivas com o meio social, cultural e com o mundo do trabalho.” 

Recomenda-se que currículo da EJA deve respeitar o ritmo de aprendizagem do 

estudante a partir da sua trajetória pessoal, uma vez que são sujeitos dotados de saberes-

experiência-feitos, e a ressignificação desses saberes, no contexto escolar, antecede a 

compreensão de novos saberes (Idem, 2011). 

São eixos integradores  da EJA DF: Cultura, trabalho e tecnologias que se relacionam 

entre si e dialogam com os sujeitos estudantes da EJA; portanto, devem permear o processo de 

construção do conhecimento como eixos integradores propostos para a modalidade. 

O documento recomenda a  importância da UE realizar o diagnóstico escolar para 

conhecimento do perfil de seus estudantes bem como de seus profissionais. O diagnóstico é um 

instrumento importante para auxiliar no planejamento pedagógico da escola, na organização e 

ajuste do Projeto Político Pedagógico, na formulação de propostas, projetos e programas para  
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aplicação do currículo de forma a contemplar os anseios dos estudantes, considerando suas 

realidades, diversidades e especificidades. 

 Portanto, cabe ressaltar que os estudantes do CED 01 da Estrutural, inseridos na 

Educação de Jovens e Adultos é composta de estudantes da própria comunidade e de 

trabalhadores que aproveitam a proximidade da escola conciliando-as com  suas ocupações 

profissionais. Portanto a UE, é sensível à descrição contida no Currículo que preconiza que “os 

estudantes da EJA são sujeitos da classe trabalhadora com tempos diferenciados, que têm no 

trabalho a prioridade para a organização dos demais tempos da vida”. A UE oferece a EJA 

correspondente ao Ensino Médio no turno noturno. 

De acordo com o Currículo, a oferta da EJA deverá obedecer aos critérios de 

territorialidade de residência ou trabalho, consoante o Art. 225 da Lei Orgânica do DF, atendendo 

à demanda declarada e à oferta da modalidade nos períodos diurno e noturno, assegurando as 

condições de acesso, permanência e êxito dos jovens e adultos na UE. 

Segundo o Currículo( p.26), na EJA  é preciso que o conceito de material didático seja 

ampliado para além do livro, incluindo outras possibilidades como portfólios, murais, relatórios, 

feiras culturais, memoriais, saraus, análise de impressos, produção de blogs, devendo ser utilizados 

materiais como softwares, portais educativos, audiovisuais, materiais de manipulação, coleções, 

kits didáticos, manuais e alternativas que superem o uso exclusivo do livro didático em ambientes 

de aprendizagem.  

E mais, que o Profissional na EJA se posicione como um pesquisador/ elaborador de 

projetos e materiais destinados à EJA com a finalidade futura de se instituir na rede as 

possibilidades de criação, elaboração e reprodução de materiais didáticos próprios e apropriados à 

modalidade no DF. 

 

11.4  REPLANEJAMENTO CURRICULAR  
 

O planejamento do Ano Letivo de 2021 iniciou em outubro de 2020 quando os 

professores se debruçaram sobre a reorganização dos conteúdos significativos para a continuidade 

do ensino remoto neste contexto de pandemia.  

Considerando as competências da BNCC e os objetivos de aprendizagem mais 

essenciais do Currículo em Movimento da SEDF à instituição pode sugerir a organização dos 

conteúdos de cada disciplina com base nos objetivos de aprendizagem não cumpridos no ano 

anterior, de forma a garantir o pleno desenvolvimento das competências e habilidades da BNCC e 

a formação integral de todos os estudantes. 
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A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal organizou  com base no Parecer 

nº 11/2020 – CNE, o Replanejamento Curricular (organização do trabalho pedagógico, 

considerando o continuum 2020/2021). A fim de trazer tranquilidade à comunidade escolar. 

 

O planejamento pedagógico deste ano teve como base os objetivos de aprendizagem e 

os conteúdos a serem retomados, reforçados e reavaliados por etapa ou modalidade. 
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12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS 
 

Visando implantar e implementar as ações do PPP-2020/2021, no CCMDF CED-01Estrutural serão desenvolvidas as seguintes estratégias 

nas instâncias: 

 

12.1 GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

A gestão pedagógica é exercida de forma democrática e participativa, privilegiando o trabalho em equipe e buscando o envolvimento pleno 

do compromisso coletivo. A prioridade é estabelecer uma relação dialógica, amigável e respeitosa, expressando o compromisso da escola na 

formação da cidadania. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Desenvolver o 
Replanejamento Curricular 
Do DF, por meio de ações 
interdisciplinares 

Vencer os  
problemas de 
alfabetização e 
Letramento do 3º Ciclo. 
 

Intervenções 
Pedagógicas 
individuais e 
coletivas, 
Reagrupamento 
inter e 
intraclasse; 

Periodicamente 
dentro de cada 
bimestre, 
variando de 
acordo com o 
ciclo e a 
demanda 

-Equipe diretiva; 
 -Equipe de  coordenação  
pedagógica; 
-Corpo  docente;  
-Serviço Especializado de  
Apoio à  Aprendizagem 

Levantamento e análise 
de dados durante 
coordenações coletivas e 
Conselhos de Classe e 
participação dos pais. 

- Promover ações 
pedagógicas que 
possibilitem a leitura, 
interpretação e escrita 
como princípio da 
construção do 
conhecimento; 

Elevar em 80% o 
número de leitores 
proficientes; 

Projetos de leitura e 
Escrita: 

Semanal -Equipe diretiva; 
 -Equipe de  coordenação  
pedagógica; 
-Corpo  docente;  
-Serviço Especializado de  
Apoio à  Aprendizagem 

Ao final de cada bimestre no 
Conselho de Classe e nas   
Coletivas Específicas  para 
Avaliação. 
 

- Oferecer a prática de 
leitura para que o 
estudante possa 
efetivamente ler sua 
realidade, da vida e do 
mundo; 

Elevar em 80% o 
número de leitores 
proficientes; 

 ANOS  FINAIS e Ensino 
Médio: 
FLITA E  ESCRITA  Leitura  
Simultânea; 

Semanal -Equipe diretiva; 
 -Equipe de  coordenação  
pedagógica; 
-Corpo  docente;  
-Serviço Especializado de  
Apoio à  Aprendizagem 

Ao final de cada bimestre no 
Conselho de Classe e nas   
Coletivas Específicas  para 
Avaliação. 
 

-Buscar estratégias e 
ferramentas para que o 
estudante possa desenvolver 
o gosto pela leitura e escrita 

Elevar em 80% o 
número de leitores 
proficientes; 

ANOS  FINAIS e Ensino 
Médio: 
FLITA E  ESCRITA  Leitura  
Simultânea; 

Semanal e 
Culminância de 
acordo com o 
Calendário da UE. 

-Equipe diretiva; 
 -Equipe de  coordenação  
pedagógica; 
-Corpo  docente;  

Ao final de cada bimestre no 
Conselho de Classe e nas   
Coletivas Específicas  para 
Avaliação. 



 

 

-Produzir diferentes gêneros 
e tipos textuais (conto, 
poesia, notícia, biografia, 
fábulas etc.) 

-Serviço Especializado de  
Apoio à  Aprendizagem 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

-Promover palestras, vídeos 
educativos e saída de campo 
que despertem o senso 
crítico, ação de desempenho 
de valores e respeito às 
diferenças; 

Envolver 100% dos 
estudantes 

Projetos: 
-Semana distrital de 
Conscientização e 
Promoção da Educação 
inclusiva aos ENEE’s; 
-Semana de Educação 
para a Vida; 
-Dia Nacional de Luta das 
Pessoas com Deficiência; 
-Dia Nacional da 
Consciência Negra. 

Culminância de 
acordo com o 
Calendário da 
SEEDF  
e ações diárias que 
deverão perdurar 
durante o ano 
letivo. 

-Equipe diretiva; 
 -Equipe de  coordenação  
pedagógica; 
-Corpo  docente;  
-Serviço Especializado de  
Apoio à  Aprendizagem 

Na Coordenação coletiva 
imediatamente posterior aos 
eventos. 

-Promover ações levem a um 
diagnóstico mais rápido 
acerca dos estudantes com 
dificuldade de 
aprendizagem; 
-Assistir o educando com 
Necessidades Educacionais 
Especiais, com vistas ao 
desenvolvimento integral e 
harmonioso de suas 
potencialidades; 
  

-Identificar e atender a 
totalidade dos casos 
encaminhados pelos 
profissionais da 
educação. 

-Integrar a atuação das 
diferentes redes de apoio 
disponíveis, 
possibilitando o 
atendimento rápido e 
eficaz aos estudantes que 
indicarem necessidades 
especiais. 

Acompanhar o 
ritmo da demanda. 

-Equipe diretiva; 
 -Equipe de  coordenação  
pedagógica; 
-Corpo  docente;  
-Serviço Especializado de  
Apoio à  Aprendizagem. 

Ao final de cada bimestre no 
Conselho de Classe e nas   
Coletivas Específicas  para 
Avaliação. 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

-Reduzir os índices de 
repetência, evasão escolar e 
distorção idade-série; 

Reduzir em 80% o 
número de estudantes 
que se encontram em 
situação de defasagem 
de idade/série. 

-Intervenções 
pedagógicas individuais e 
coletivas a partir de 
reagrupamento inter e 
intraclasse; 
-Levantamento e 
investigação das faltas 
consecutivas sem 
justificativas 

Acompanhar o 
ritmo da demanda. 

-Equipe diretiva; 
 -Equipe de  coordenação  
pedagógica; 
-Corpo  docente;  
-Serviço Especializado de  
Apoio à  Aprendizagem. 
-Equipe de Secretaria. 
 

Semanalmente e no 
Conselho de Classe.  



 

 

-Melhorar a comunicação 
escolar por diversos meios; 

Alcançar em 90% a 
comunidade escolar 

-Atualização das redes 
sociais da escola na 
Internet;(Instagram, 
Youtube, WhatsApp) 
-Comunicação por meio 
de panfletos, bilhetes e 
cartazes. 
-Carros de som pelas ruas 
da cidade. 
-Registro em ata ou 
caderno de ocorrência 
dos eventos e ocorrências 
cotidianas; 
Disponibilização para os 
fins necessários de tais 
registros.  

Acompanhar o 
ritmo da demanda. 

Equipe diretiva; 
 -Equipe de  coordenação  
pedagógica; 
-Corpo  docente;  
-Serviço Especializado de  
Apoio à Aprendizagem. 
-Equipe de Secretaria. 
-Sala de Recursos; 
-Equipe Disciplinar. 

Ao longo do bimestre e no 
Conselho de Classe. 

-Atuar de forma integrada 
escola/comunidade na 
identificação, prevenção e 
superação de conflitos (SOE) 

-Atender a totalidade 
das ocorrências 
conflituosas; 
-Promover reflexões 
coletivas sobre os temas 
correlatos. 

-Monitorar os momentos 
de intervalos e atividades 
pedagógicas; 
-Identificar e acompanhas 
as ocorrências 
conflituosas; 
-Alertar os responsáveis 
dos envolvidos nas 
ocorrências conflituosas; 
Refletir com os 
estudantes sobre as 
causas e consequências 
das relações conflituosas; 
Promoção do Curso Saber 
Mais; 

Acompanhar o 
ritmo da demanda. 

Equipe diretiva; 
 -Equipe de  coordenação  
pedagógica; 
-Corpo  docente;  
-Serviço Especializado de  
Apoio à Aprendizagem. 
-Equipe de Secretaria. 
-Sala de Recursos; 
-Equipe Disciplinar. 

Ao longo do bimestre e no 
Conselho de Classe. 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

-Melhorar os Índices do IDEB 
2021 

Melhorar os níveis de 
proficiência em 
Português e 
Matemática. 

-Dedicar os PD1 e PD2 
para o acompanhamento 
de Português e 
Matemática.  

Todo o ano letivo 
de 2021. 

Equipe diretiva; 
 -Equipe de  coordenação  
pedagógica; 
-Corpo  docente;  
-Serviço Especializado de  
Apoio à Aprendizagem. 

Ao longo do bimestre e no 
Conselho de Classe. 



 

 

-Equipe de Secretaria. 
-Sala de Recursos; 
-Equipe Disciplinar. 

-Busca ativa aos estudantes 
em risco de evasão e baixo 
desempenho escolar 

Alcançar em 95% a 
comunidade escolar que 
se encontra em risco de 
evasão. 

Comunicação por meio 
de convocações:  
por ligações telefônicas; 
por WhatsApp via áudios 
e recados escritos; 
convocações por escrito, 
bilhetes e cartazes. 
-Chamamento dos alunos 
via carros de som pelas 
ruas da cidade. 
-Chamamento dos alunos 
por carreata organizada 
pela escola com os 
professores pelas ruas da 
cidade. 
-Registro em ata ou 
caderno de ocorrência 
dos eventos e ocorrências 
cotidianas; 
 

Todo o ano letivo 
de 2021. 

Equipe diretiva; 
 -Equipe de  coordenação  
pedagógica; 
-Professoras readaptadas; 
-Corpo  docente;  
-Serviço Especializado de  
Apoio à Aprendizagem. 
-Equipe de Secretaria. 
-Sala de Recursos; 
-Equipe Disciplinar. 

Semanalmente. 

 
 
 
 

12.2 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 
 

A escola propõe um espaço democrático em que a qualidade na educação seja um direito de todos. Esta unidade escolar tem como 

meta a finalidade de atingir o sucesso dos resultados educativos, buscando a participação da família para que o conceito de qualidade e as 

consequências educacionais ultrapassem a esfera micro (sala de aula) e expanda para esfera (familiar). 
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 OBJETIVOS 
  METAS 

  AÇÕES 
  CRONOGRAMA 

  RESPONSÁVEIS 
  AVALIAÇÃO 

 
 

           
 

           DAS AÇÕES 
 

 

                  

                
 

 Conscientizar a família sobre a 

importância do estudante 

evitar o máximo faltar a aula. 

 Reduzir o número de 

infrequentes 

 - Reuniões com- 

Reuniões com as 

famílias; 

- Debate sobre as 

ações; 

- Análise dos 

resultados da 

avaliação 

institucional. 

 Bimestralmente  Famílias, Equipe 

diretiva, de 

coordenação 

pedagógica, do corpo 

docente, da 

Secretaria, do SOE, 

Serviço Especializado 

de Apoio à 

Aprendizagem e da 

Equipe Disciplinar. 

Ao final de cada bimestre no 

Conselho de Classe e reuniões 

com os responsáveis. 

  

                 

                  

 Assegurar o cumprimento e 

sucesso do PPP. 

 Efetivar em 100% a 

avaliação do PPP e a 

avaliação institucional. 

 Organizar reuniões 

específicas para 

avaliação do PPP. 

 Bimestralmente  Famílias, Equipe 

diretiva, de 

coordenação 

pedagógica, do corpo 

docente, da 

Secretaria, do SOE, 

Serviço Especializado 

de Apoio à 

Aprendizagem e da 

Equipe Disciplinar. 

Avaliação em reunião 

específica 

  

                 
 



 

 

 

      

-Realizar reuniões, encontros, 
com a família para preparação 

especifica do tratamento e 
cuidado com o educar os filhos 

e  entender a criança e o 
adolescente. 

 

Atingir 70% dos de pais, 

para que participem dos 

encontros. 

- Reuniões com as 

famílias; - Debate 

sobre as ações; 

Bimestralmente Famílias, Equipe 

diretiva, de 

coordenação 

pedagógica, do corpo 

docente, da 

Secretaria, do SOE, 

Serviço Especializado 

de Apoio à 

Aprendizagem e da 

Equipe Disciplinar. 

 

      

-Desenvolver ações de cuidados 
com a saúde mental de 
estudantes e servidores 

Zelar pela qualidade de da 
saúde dos servidores. 

- Reuniões com as 
famílias; Debate 
sobre as ações; 

Palestras 
motivacionais. 

Diariamente Famílias, Equipe 
diretiva, de 

coordenação 
pedagógica, do corpo 

docente, da 
Secretaria, do SOE, 

Serviço Especializado 
de Apoio à 

Aprendizagem e da 
Equipe Disciplinar. 

Avaliação constantes 

      
  
 

12.3 GESTÃO PARTICIPATIVA 
 
 

Para que as ações propostas na gestão participativa sejam alcançadas é fundamental que a unidade escolar estabeleça uma rede de 

relações entre estudantes, professores e demais componentes da comunidade escolar, mediando a construção de uma identidade própria é, 

portanto, um trabalho importante a ser exercido quanto a realização de análise da realidade, da busca de mudanças, da visão interativa e 

reflexiva por meio da participação de todos os envolvidos. 
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 OBJETIVOS   METAS   AÇÕES   CRONOGRAMA   RESPONSÁVEIS   AVALIAÇÃO   

            

           DAS AÇÕES   
                  
                 

 Divulgar as normas 
estabelecidas no regimento 
escolar 

 Assegurar em 100% o 
cumprimento do regimento 
escolar; 

 Viabilizar o acesso 
às normas escritas 
ou orais 

 Encontros periódicos 
com os estudantes, 
professores, direção 
e coordenação; 

 Famílias, Equipe diretiva, 
de coordenação 
pedagógica, do corpo 
docente, da Secretaria, 
do SOE, Serviço 
Especializado de Apoio à 
Aprendizagem e da 
Equipe Disciplinar. 

 Levantamento e análise de 
dados durante coordenações 
coletivas e Conselhos de 
Classe. 

  

                  

 Oportunizar momentos para 
que a parceria família/escola 
se efetive. 

 Alcançar 70% da 
participação da família na 
escola 

 Organizar palestras, 
eventos culturais e 
caminhada da 
família; 

 Bimestralmente  Famílias, Equipe diretiva, 
de coordenação 
pedagógica, do corpo 
docente, da Secretaria, 
do SOE, Serviço 
Especializado de Apoio à 
Aprendizagem e da 
Equipe Disciplinar. 

 Na Coordenação Coletiva 
posterior ao evento 

  

                   



 

 

 

      

Desenvolver ações de convívio 

e bem-estar, envolvendo toda 

comunidade escolar; 

Fomentar em 100% o 

trabalho com os temas 

transversais. 

Promover ações e 

momentos de 

reflexão sobre o 

tema. 

Durante as 

atividades de Dia 

Letivo Temático, 

palestras, leitura 

simultânea; 

Famílias, Equipe diretiva, 

de coordenação 

pedagógica, do corpo 

docente, da Secretaria, 

do SOE, Serviço 

Especializado de Apoio à 

Aprendizagem e da 

Equipe Disciplinar. 

Ao final de cada bimestre no 

Conselho de Classe. 

      

Discutir, definir e acompanhar 

as ações desenvolvidas no 

PPP. 

-Assegurar em 100% 

efetivação do conselho de 

classe. 

- Assegurar em 100% o 

cumprimento do PP. 

Organizar reuniões 

específicas para 

avaliação do PPP 

Semestralmente Famílias, Equipe diretiva, 

de coordenação 

pedagógica, do corpo 

docente, da Secretaria, 

do SOE, Serviço 

Especializado de Apoio à 

Aprendizagem e da 

Equipe Disciplinar. 

Avaliação em reunião específica 

      
 
 

12.4 GESTÃO DE PESSOAS 
 
 
 

São as pessoas que definem metas e a forma de administrar o desempenho geral da escola, tendo em vista o processo de gestão 

democrática. 

A meta principal: 

O grande desafio das escolas de hoje é administrar bem seus recursos humanos, pois são as pessoas que auxiliam no processo 

de aprendizagem e com este faz-se necessário fazer um bom diagnóstico sobre gestão de pessoas na escola, um levantamento das 

condições organizacionais que são enfrentadas; planejar os objetivos na área de gestão de pessoas juntamente com os objetivos da 

organização; avaliar os resultados constantemente. A proposta desta unidade de ensino para uma boa convivência no ambiente de trabalho 

é promover o bem-estar de todos e o respeito às atribuições que cada um exerce no ambiente escolar.                                                 99 



 

 

 

Proporcionar ao corpo 
docente e demais servidores 
momentos de integração e 

socialização. 

Garantir em 100%  o bem-
estar social. 

-Viabilizar o acesso às 
informações legais 

pertinentes aos 
direitos e deveres de 

cada servidor. 
-Promover ambiente 

receptível e 
adequado ao bom 

desenvolvimento dos 
serviços prestados. 

No ritmo da 
demanda. 

Famílias, Equipe diretiva, 
de coordenação 

pedagógica, do corpo 
docente, da Secretaria, 

do SOE, Serviço 
Especializado de Apoio à 

Aprendizagem,  
Terceirizados  e da 
Equipe Disciplinar. 

Avaliação em reunião 
específica. 

Realizar ações sociais para 
minimizar a insegurança 

alimentar dos estudantes e 
seus familiares; 

Diminuir a insegurança 
alimentar 

Arrecadação de 
gêneros alimentícios 

junto às equipes 
pedagógica e 

disciplinar. 

Durante todo o ano 
letivo. 

todos Sempre que ocorrer. Nas 
coordenações pedagógicas; 
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 OBJETIVOS   METAS   AÇÕES   CRONOGRAMA   RESPONSÁVEIS   AVALIAÇÃO  DAS AÇÕES   

            

 Valorizar os aspectos  
culturais, raciais e  étnico 
do grupo que  compõem a 
unidade  escolar; 

 Garantir em 
100% o  respeito às  
diferenças 

 Promover  eventos  
culturais,  palestras 
sobre  a diversidade 

 Durante eventos  
culturais 

 Famílias, Equipe 
diretiva, de 
coordenação 
pedagógica, do corpo 
docente, da Secretaria, 
do SOE, Serviço 
Especializado de Apoio 
à Aprendizagem,  
Terceirizados  e da 
Equipe Disciplinar. 

Na Coordenação  Coletiva 
posterior ao  evento. 

     

                   



 

 

12.5 GESTÃO FINANCEIRA 

 

Os recursos financeiros são 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. 
 

São promovidas reuniões com os professores, estudantes, comunidade escolar, Conselho Escolar, Gestão Disciplinar e demais servidores, 

para discussões e decisões referentes ao emprego das verbas e para elencar prioridades. Todas as notas fiscais são copiadas e fixadas nos 

quadros de avisos, sala dos professores e demais dependências para prestação de contas. 

 OBJETIVOS   METAS   AÇÕES   CRONOGRAMA   RESPONSÁVEIS   AVALIAÇÃO DAS AÇÕES   

            
                  

 -Definir os gastos do PDAF e 
PDDE em conjunto com os 

segmentos da unidade 
escolar; 

-Prestar contas do PDAF e 
PDDE junto à comunidade 

escolar 

 Transparência de 100% do 
uso do PDAF e do PDDE 

 -Divulgar, analisar e 
avaliar os relatórios 

de gastos em 
reuniões; 

- Expor em murais os 
relatórios de Gastos 

impressos. 

 No ritmo da 
demanda 

 Famílias, Equipe 
diretiva, de 

coordenação 
pedagógica, do corpo 

docente, da Secretaria, 
do SOE, Serviço 

Especializado de Apoio 
à Aprendizagem,  

Terceirizados  e da 
Equipe Disciplinar. 

Avaliação em reunião 
Específica 

  

             

 Manter salas de aulas e 
demais dependências em 

bom estado de uso. 

 Melhoria em 80% do 
espaço físico. 

 Colocar ar-
condicionado nas 

sala de aula. 

 No ritmo da 
demanda 

 Famílias, Equipe 
diretiva, de 

coordenação 
pedagógica, do corpo 

docente, da Secretaria, 
do SOE, Serviço 

Especializado de Apoio 
à Aprendizagem,  

Terceirizados  e da 
Equipe Disciplinar. 

Avaliação em reunião 
Específica 

  

Suprir as necessidades de 

material de expediente e 

pedagógico 

Atender em 80% as 

demandas materiais da 

escola 

Identificar 

prioridades 

materiais; 

Otimizar gastos 

No ritmo da 

demanda 

Famílias, Equipe diretiva, 
de coordenação 
pedagógica, do corpo 
docente, da Secretaria, 
do SOE, Serviço 

Avaliação em reunião 

específica 



 

 

Especializado de Apoio à 
Aprendizagem,  
Terceirizados  e da 
Equipe Disciplinar. 

      
 
 
 

12.6 GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 
 
 

QUANTO ÀS INSTALAÇÕES FÍSICAS: Esta Instituição de Ensino funciona com a seguinte composição: 20 salas de aula, 01 sala 

da gestão disciplinar, 01 sala do Comando da CCMDF, 01 sala da gestão pedagógico-administrativa, 01 laboratório de Informática, 01 Sala de 

Leitura, 01 Sala de Professores, 01 sala de apoio a direção, 01 Sala de Coordenação, 01 Sala para o SOE e 01 sala para a EEAA, 01 Sala de 

Recursos, 01 sala multifuncional, 01 banheiro para os terceirizados, 01 almoxarifado, 01 depósito, 01 quadra de esporte coberta, 01 praça de 

skate, 01 pátio descoberto e 01 coberto, 01 secretaria, 01 cantina com depósito, 01 modesto refeitório, 01 sala para o administrativo, 01 

mecanografia, 03 banheiros femininos e 03 masculinos, 02 banheiros para PNEE’s, 01 rampa de acesso para cadeirantes, 02 escadas, 01 sala 

para funcionários da limpeza, área verde na circunferência interna da escola. 

 

 

QUANTO AOS RECURSOS HUMANOS: Há nessa instituição 01 diretora, 01 vice-diretora, 02 supervisores pedagógicos, 01 

supervisor administrativo, 01 secretária, 05 coordenadores pedagógicos, 03 orientadoras, 04 assistentes de secretaria, 93 professores, 05 

professores readaptados, 03 professores com restrições de sala de aula, 01 monitor, 6 merendeiras, 16 auxiliares de limpeza, 04 seguranças 

não armados. 
 

Cabe a gestão administrativa desta unidade escolar a incumbência de gerir as atividades relacionadas à administração financeira, 

orçamento, patrimônio, recursos humanos e serviços gerais com transparência, promovendo a participação da comunidade local e escolar na 

consolidação de uma escola focada no sucesso e bem-estar do estudante e na realização dos objetivos e metas coletivas. 
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OBJETIVOS 

  

METAS 

  

AÇÕES 

  

CRONOGRAMA 

  

RESPONSÁVEIS 

 

 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

  

            

 

Trabalhar diariamente 
com os estudantes o 
zelo pelo patrimônio 
público de nossa escola, 
incluindo o livro 
didático.  

Garantir em 100% a 
conservação do 
patrimônio escolar.  

Promover orientações 
acerca das atualizações 
das publicações  No ritmo da demanda  

Famílias, Equipe 
diretiva, de 
coordenação 
pedagógica, do corpo 
docente, da Secretaria, 
do SOE, Serviço 
Especializado de Apoio 
à Aprendizagem,  
Terceirizados  e da 
Equipe Disciplinar. 

Ao final de cada bimestre no 
Conselho de Classe.   

                   
 
 
 
  

13. ACOMPANHAMETO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

O  Projeto Político-Pedagógico do CCMDF CED 01 ESTRUTURAL será avaliado pela Comunidade Escolar representada pelo Conselho 

Escolar, nas reuniões bimestrais por meio de questionários e pelos professores nas coordenações coletivas, uma dessas atividades constantes 

na nossa Proposta Pedagógica para que seja efetivamente avaliada, com qualidade e transparência, considerando que tal avaliação será um 

dos meios pelo qual torna-se possível constatar se os objetivos propostos foram realmente atingidos, se não o foram ou foram parcialmente, 

nos permite elaborar novas estratégias, em conjunto com toda a comunidade escolar, nas reuniões e coordenações coletivas com o propósito 

de reavaliar para que se possa alcançar nos projetos, melhor desenvolvimento e um potencial significativo da qualidade da educação proposta. 
 

Os professores conselheiros de cada turma realizarão, com os alunos em sala de aula, a avaliação dos projetos à medida em que estes 

vão sendo desenvolvidos. Desta avaliação será elaborado um registro por escrito - Ata de Conselho de Classe, contendo as conclusões dos 

alunos da turma. Os registros das avaliações das turmas serão levados pelos professores conselheiros para as reuniões - Conselho de Classe, 

durante as coordenações coletivas, com o intuito de socializar as avaliações com o grupo de professores. Neste momento teremos também a 

oportunidade de realizar a avaliação dos projetos, bem todas as avaliações, elaboradas pelos professores da escola, juntamente com a equipe 

gestora e de coordenação. 
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14. PROJETOS ESPECÍFICOS 
    

14.1 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  
 

                  

 AVALIAÇÃO DO  

 

                PROFESSOR 
 

 

 PROJETO 
   OBJETIVOS 

   PRINCIPAIS AÇÕES 
    PROJETO E NO 

 
 

         
RESPONSÁVEL 

   
 

                   PROJETO 
  

 

                      
 

    Contribuir para a formação de um  Acompanhar e      A avaliação se 
 

 Laboratório de  cidadão  questionador, participativo  e  orientar os    alunos  Adriano  dará por meio de 
 

 Informática  melhor preparado para a resolução dos  durante seu acesso ao  Bomtempo  análises realizadas 
 

    

problemas enfrentados no seu 

 

Laboratório de 

 Pessoa -  

por 

 tod
a 

 

a 

 

      Matrícula 36.872-5    
 

    cotidiano; proporcionando ainda ao  Informática,  dentro  do     comunidade escolar 
 

    educando,  a  formação  necessária  ao  horário regular de     ao longo dos 
 

    

desenvolviment
o  de  suas  aulas;        bimestres,     

 

    potencialidades como elemento de  
Disponibilizar e 

    enfatizando   os 
 

                      
 

    autorrealização e  qualificação  para  o  
organizar o laboratório 

    momentos     
 

                      
 

    trabalho.       
de   Informática para 

    proporcionados   
 

                      
 

    
Utilizar os conhecimentos 

 
atendimento dos 

    durante os Dias de 
 

                
 

    
relacionados aos saberes pedagógicos 

 
Professores e 

    

Planejament
o    

 

                
 

    
na escola, no trabalho e na comunidade 

 
Estudantes como parte 

    

Pedagógic
o  com a 

 

                
 

    
em que vivem. 

     
complementar do fazer 

    Comunidade    
 

                    
 

           
pedagógico cotidiano e 

    Escolar/Dias Letivos 
 

                      
 

                          
   



 

 

 

Relacionar os 

conhecimentos de 

cunho científico e 

tecnológico numa 

ótica interdisciplinar. 
 

Enriquecer a 
prática 
pedagógica, 

 

fazendo uso dos 

recursos 

computacionais e da 

diversidade de 

ferramentas virtuais e 

informações 

relacionadas às 

diversas áreas do 

conhecimento. 

 

na construção  e  
 

efetivação  dos 
 

diversos projetos  que 
 

fazem parte do Projeto 
 

Político Pedagógico da 
 

Unidade  Educacional, 
 

tais como a Educação 
 

Integral,  Intervalo 
 

Cultural, Festa  dos 
 

Estados,  Festival 
 

Cultural da Paz dentre 
 

outros. 
 

Capacitar e orientar 
 

os Educadores Sociais 
 

que atuam  na 
 

Educação  Integral 
 

desenvolvendo  os 
 

projetos de  inclusão 
 

digital. 
 

Acompanhar os 
 

alunos no contra-turno 
 

ou nos horários vagos  

 

Temáticos, previstos  
 

bimestralmente no 
 

Calendário Escolar 
 

da  Rede  Pública  de 
 

Ensino do Distrito 
 

Federal. Durante 
 

esses dias serão 
 

apresentadas 
 

algumas das 
 

atividades 
 

desenvolvidas e 
 

também aplicados 
 

instrumentos de 
 

avaliação 
 

(questionários, 
 

enquetes, coleta de 
 

sugestões/opiniões) 
 

para os diversos 
 

segmentos. 
 

Os momentos 
 

de coordenação 
 

coletiva também 
 

 



 

 

 

  existentes (no caso da  serão amplamente 

  EJA) durante a  utilizados para 

  utilização   do  planejar,  preparar, 

  Laboratório  de  organizar  e 

  Informática para o  principalmente,  

  desenvolvimento de  avaliar as atividades 

  pesquisas E para  desenvolvidas no 

  realização  de  

Laboratóri
o  de 

  atividades referentes à  Informática  ou 

  produção de banners,  aquelas que  foram 

  folhetos,  folders,  realizadas com o 

  vídeos, blogs, etc.   suporte deste espaço 

       de aprendizagem.  
           
 
 



 

 

 

Relacionar os 

conhecimentos de 

cunho científico e 

tecnológico numa 

ótica interdisciplinar. 
 

Enriquecer a 
prática 
pedagógica, 

 

fazendo uso dos 

recursos 

computacionais e da 

diversidade de 

ferramentas virtuais e 

informações 

relacionadas às 

diversas áreas do 

conhecimento. 

 

na construção  e  
 

efetivação  dos 
 

diversos projetos  que 
 

fazem parte do Projeto 
 

Político Pedagógico da 
 

Unidade  Educacional, 
 

tais como a Educação 
 

Integral,  Intervalo 
 

Cultural, Festa  dos 
 

Estados,  Festival 
 

Cultural da Paz dentre 
 

outros. 
 

Capacitar e orientar 
 

os Educadores Sociais 
 

que atuam  na 
 

Educação  Integral 
 

desenvolvendo  os 
 

projetos de  inclusão 
 

digital. 
 

Acompanhar os 
 

alunos no contraturno 
 

ou nos horários vagos  

 

Temáticos, previstos  
 

bimestralmente no 
 

Calendário Escolar 
 

da  Rede  Pública  de 
 

Ensino do Distrito 
 

Federal. Durante 
 

esses dias serão 
 

apresentadas 
 

algumas das 
 

atividades 
 

desenvolvidas e 
 

também aplicados 
 

instrumentos de 
 

avaliação 
 

(questionários, 
 

enquetes, coleta de 
 

sugestões/opiniões) 
 

para os diversos 
 

segmentos. 
 

Os momentos 
 

de coordenação 
 

coletiva também 
 

 



 

 

 

  existentes (no caso da  serão amplamente 

  EJA) durante a  utilizados para 

  utilização   do  planejar,  preparar, 

  Laboratório  de  organizar  e 

  Informática para o  principalmente,  

  desenvolvimento de  avaliar as atividades 

  pesquisas e para  desenvolvidas no 

  realização  de  

Laboratóri
o  de 

  atividades referentes à  Informática  ou 

  produção de banners,  aquelas que  foram 

  folhetos,  folders,  realizadas com o 

  vídeos, blogs, etc.   suporte deste espaço 

       de aprendizagem.  

           
 
 
 
 

14.2 CARGA HORÁRIA RESIDUAL - NOTURNO 
 

JUSTIFICATIVA: O projeto justifica-se pela integração que se faz necessária às ações educativas com vistas ao acompanhamento e 

atendimento aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais matriculados nesta Escola, com o compromisso de reverter o 

quadro de exclusão escolar ocasionado pelas limitações físicas, sensoriais e intelectuais dos alunos. As ações de AEE compreendem o 

trabalho continuado e articulado dos professores em questão com os demais professores envolvidos nos momentos de planejamento, estudo, 

análise e elaboração de propostas de intervenção pedagógica, mediadas pela Coordenação Pedagógica. 
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 PROJETO   OBJETIVOS   PRINCIPAIS AÇÕES   PROFESSORES   AVALIAÇÃO DO 
PROJETO 

 

 PROJETO DE ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

(AEE) 

 - Favorecer a participação dos 
alunos no processo de 
desenvolvimento das habilidades 
de percepção, memória, códigos e 
linguagens e aritmética através de 
intervenções pedagógicas que 
contribuam na construção das 
competências de leitura, escrita e 
matemático. 
. Redimensionamento das ações 
do AEE, partindo das necessidades 
que forem surgindo, no decorrer 
das intervenções pedagógicas 
propostas e das necessidades 
apontadas pelos professores dos 
alunos que necessitarem de 
atendimento especializado . 

 *Desenvolver ações de 
Atendimento Educacional 
Especializado, em conjunto com 
os Professores das classes 
regulares e a orientadora 
educacional, tendo como foco 
uma ação integrada a favor da 
aprendizagem desses alunos; 
*Divulgar a reorganização dos 
tempos e dos espaços, em 
diferentes horários e ambientes 
educativos, de modo a favorecer 
a ação educativa, a integração dos 
grupos e o atendimento às 
especificidades dos alunos; 
*Organizar uma proposta mensal 
de trabalho, estabelecendo 
horários de atendimento aos 
alunos para acompanhamento, 
apoio e orientação; 
*Promover uma avaliação 
sistemática e continuada, 
juntamente com os professores 
das classes regulares, do processo 
de Atendimento Especializado dos 
alunos atendidos. 

 - Cristiane Calixto 
- Davi Gomes 

 A   avaliação dos 
alunos será feita 
por sondagens 
periódicas, 
observação de 
desempenho 
pedagógico, 
realização das 
atividades 
propostas. 

 

             
             



 

 

 

PROJETO JORNAL ESCOLAR  

JUSTIFICATIVA: A proposta de se fazer um jornal na Escola surgiu da necessidade de complementação na carga horária (aulas residuais). 

Inicialmente pensamos em um jornal com artigos elaborados pelos próprios alunos sobre temas diversos (artigos elaborados a partir da 

experiência vivida pelos alunos abordando o sentimento depois de assistir filmes – apresentados na Escola pelas diversas áreas de  
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 PROJETO   OBJETIVOS   AÇÕES   PROFESSORES 
RESPONSÁVEIS 

  AVALIAÇÃO DO 
PROJETO 

 

 JORNAL ESCOLAR   OBJETIVO GERAL:  Produzir o jornal da Escola 
aplicando conhecimentos adquiridos para a 
elaboração de pequenos artigos a partir de filmes 
apresentados na Escola  durante o período letivo, a 
fim de buscar desenvolver as habilidades dos alunos 
e contribuir para o processo educacional. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Viabilizar o jornal como recurso didático para as 
disciplinas curriculares interessadas; 
Utilizar a tecnologia (informática), quando 
necessário e possível, para explorando a internet 
realizar pesquisa utilizando-se de 
diferentes mídias poder registrar imagens e vídeos; 
Despertar a criatividade, a produção artística e 
cultural; 
Desenvolver a capacidade argumentativa e crítica 
do aluno; 
Estimular a produção de textos (pequenos artigos) e 
a prática da leitura; 
Adquirir maior facilidade para escrever e expressar-
se; 
Publicar artigos (trabalhos pedagógicos) abordando 
temas transversais; 

 Apresentar  diferentes 
tipos de  jornais; 
diferentes tipos de 
jornais; 
Estudo sobre um 
jornal local; 
Elaboração de 
pequenos artigos; 
Coleta de dados para 
produção dos artigos 
(pesquisa na 
Internet); 
Escrever os artigos, 
digitar e formatar 
texto; 
Revisão e edição dos 
artigos; 
Edição impressa; 
Publicação e 
distribuição; 

 - Justino  

- Marcos Paulo  

- Sebastião 

  Debates com a 
Comunidade Escolar 
sobre a produção e 
publicação de uma 
edição do JORNAL 
ESCOLAR, contendo 
artigos sobre filmes 
apresentados na Escola 
(podendo abordar 
temas transversais). 

 



 

 

 

 PROJETO   OBJETIVOS    AÇÕES PROFESSORES 
RESPONSÁVEIS   

  AVALIAÇÃO DO 
PROJETO  

 

 SÉRIES E FILMES NA ESCOLA. 
 

  -Auxiliar no desenvolvimento de atividades nas áreas 
de Sociologia e Filosofia. Isso para ampliar nosso 
trabalho de instigação do senso crítico do aluno 
diante sua realidade. Focos das disciplinas, mas que, 
por conta do pouco tempo destinado a estas (1 vez 
por semana) em sala de aula, nota-se a relevância de 
expansão do tempo de atividades fora do horário no 
período noturno. 
  
-Dar suporte ao desenvolvimento de atividades de 
Sociologia e Filosofia durante ano letivo; 
-Auxiliar no planejamento das atividades e na 
confecção de relatórios de sala de aula. 

  - Patrícia Sayuri 
 
- Liliane Oliveira 
 

 - Debates com os 
professores sobre 
os resultados 
destas ações no 
cotidiano da sala 
de aula, no 
acompanhamento 
e na execução do 
planejamento. 
Reuniões com a 
coordenação e 
Equipe Gestora 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 PROJETO   OBJETIVOS   PRINCIPAIS AÇÕES   PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

  AVALIAÇÃO DO 
PROJETO  

  

  
INCLUSÃO 

TECNOLÓGICA. 
 

 Usar as TVs instaladas em sala como meio 
de projeção de aulas. Aumentar o conteúdo 
passado em sala. Solicitando aos alunos 
apenas prestar 
atenção nas aulas. Pois o conteúdo 
trabalhado em sala será disponibilizado via 
site para que os alunos possam estudar. 
 

 Tirar o receio do uso da 
tecnologia por parte de 
alguns alunos. Reduzir o 
uso de papel em uma 
disciplina para 5 turmas 
durante um semestre. 
 
 

 - Marcelo  Será considerado uma 
avaliação positiva se os alunos 
usarem o celular para tirar foto 
das imagens passadas na aula 
bem como utilizar os mesmos 
para consultar o conteúdo 
durante o Estudo Dirigido. 
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 PROJETO   OBJETIVOS   PRINCIPAIS AÇÕES      AVALIAÇÃO DO 

PROJETO 

  

       PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

    

 LEITURA DE 

TEXTOS E ARTIGOS 

CIENTÍFICOS PARA A 

COMPREENSÃO DA 

DISCIPLINA DE 

QUÍMICA E 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA. 

 Objetivo geral: 
Fundamentado nessa 
problemática, os alunos 
serão auxiliados com o 
propósito de suplantar 
problemas associados à 
competência da leitura 
científica. 
  
Objetivos específicos: 
Ler e interpretar textos com 
o contexto da Química; 
Descrever transformações 
químicas em linguagem 
discursiva; 
Traduzir a linguagem química 
simbólica em discursiva e 
vice-versa; 
Identificar fontes de 
informação por meio do 
conhecimento químico. 
 

 A proposta do atendimento é oferecer aos 
alunos a oportunidade de melhorar a sua 
leitura, interpretação e compreensão dos 
textos que abrangem a Química. 
Ao aluno será oferecida essa ajuda como 
forma de: 
I- melhorar compreensão de leitura; 
II- valorizar atividade de leitura no ensino 
de Ciências; 
III- diminuir a desmotivação nas aulas de 
Química; 
IV- diminuir as dificuldades por eles 
sentidas ao longo das aulas. 
  
O aluno deverá procurar ajuda a partir da 
sua necessidade e da sua disponibilidade de 
horário observando a disponibilidade de 
horário do professor. 
O material a ser utilizado deverá ser os 
periódicos da Química Nova na Escola ou 
algum material em particular que o aluno 
deseje melhor conhecimento. 
 

- Thiago  Mensurar o 

desenvolvimento da 

evolução ao longo das 

aulas de Química 
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14.3 PROFESSORES READAPTADOS 
Professor da Carreira Magistério Público, que sofreu redução definitiva da capacidade laboral, comprovada pela área de saúde 
pertinente. Nesta UE atuará em atividades de apoio pedagógico e de atividades de apoio à coordenação, de acordo com a Portaria 
Nº12 /2017 Item 17. 

 PROJETO   OBJETIVOS   PRINCIPAIS  AÇÕES   PROFESSOR  
RESPONSÁVEL 

  AVALIAÇÃO DO  
PROJETO 

  

 APOIO AOS PROJETOS 
PEDAGÓGICOS 
DESENVOLVIDOS NA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 
 

  -Auxiliar na elaboração e na execução dos 
Projetos Pedagógicos desenvolvidos na 
Instituição Escolar durante o ano letivo. 
-Auxiliar na programação trabalhos de campo, 
“saídas Pedagógicas”, e sugerir destinos a 
serem visitados; 
-Acompanhar a execução do Projeto Gincana 
da Tabuada juntamente com os 
coordenadores; 
-Dar suporte ao desenvolvimento do Projeto 
Hora da Virtude auxiliando na apresentação 
do Projeto, nas palestras, nos estudos 
quinzenais, na aula inaugural e na culminância 
dos trabalhos desenvolvidos durante ano 
letivo; 
-Auxiliar no planejamento das atividades e na 
confecção das atividades relativas ao Projeto 
de Leitura juntos aos professores e supervisor 
pedagógico. 
 

 -Apoio à Direção  e à 

Supervisão  

Pedagógica. 

 - Ana Cecilia  

Peixoto Souto 

 - Debates com os 
professores sobre os 
resultados destas ações 
no cotidiano da sala de 
aula, no 
acompanhamento e na 
execução do 
planejamento. 
Reuniões com a 
coordenação e Equipe 
Gestora 
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 PROJETO  OBJETIVOS   AÇÕES   PROFESSORES 
RESPONSÁVEIS 

  AVALIAÇÕES DO 
PROJETO 

 

            
 -APOIO AO PROJETO  DE 

LEITURA 
 -Auxiliar na elaboração e na execução do  

Projeto de Leitura desenvolvido durante o 
ano  letivo; 
-Distribuir os livros didáticos no início do ano  
letivo;  
-Selecionar e confeccionar as Caixas de  
Leitura;  
-Auxiliar os professores na execução do  
Projeto;  
-Atendimento aos alunos através do  
empréstimo de livros de literatura. 

 -Sala de leitura  - Niedja Maria  
Nogueira de  
Figueiredo  
- Maria Cláudia  
de Araújo 

 - Professores 
sobre os  
resultados 
destas  ações no 
cotidiano da  
sala de aula, no  
acompanhamen
to e  na 
execução do  
planejamento. 
-Reuniões com a  
coordenação e  
Equipe Gestora. 

 

 Projeto: Laboratório de  
Informática 

Utilizar os conhecimentos relacionados aos  
saberes pedagógicos na escola, no trabalho e  
na comunidade que vivem 
- Relacionar os conhecimentos de cunho  
científico e tecnológico numa visão  
interdisciplinar;   
-Fazer uso do conhecimento científico para 
identificar e solucionar questões sociais e 
ambientais, dentre outros;  
-Enriquecer a prática pedagógica fazendo uso 
dos recursos computacionais e da 
diversidade de ferramentas virtuais e 
informações relacionadas às diversas áreas 
do conhecimento. 
 

 -Laboratório de  
Informática 

  - Sandra  
Samaritana  
Duailibe Lustosa 

 -Análise dos  
rendimentos 
bimestrais; 
-Estudos nas  
coordenações 
coletivas 

 

              



 

 

 
 

14.4 PROJETOS ESPECIFÍCOS 
 
14.4.1 – PROJETOS:  
 
 

PROJETO OBJETIVO PRINCIPAIS AÇÕES REPONSÁVEL AVALIAÇÃO DO PROJETO  

Projeto Interventivo: escrita e 
produção textual  

Promover à escrita e produção 
textual com coesão e 
coerência. 

Diagnostico, atividades 
individualizadas, garantia das 
aprendizagens, atendimento e 
locais diferenciado. 

Direção, Coordenação, 
professores e apoio 
pedagógico. 

Ao longo do desenvolvimento 

Reforço Escolar: Corrigir as necessidades de 
alfabetização e letramento em 
Língua portuguesa e 
Matemática. 

Atendimento para os 
estudantes que optaram pelo 
material impressos e 
plataforma. Atividades 
planejadas de acordo com as 
especificidades do grupo. 

Professoras:  
Katyuscya 
Eliana Varão 

Ao longo do ano letivo com 
entrega de atividades 
semanalmente. 

Feira Literária: 
Os alunos deverão ser capazes 
de recontar, criar e identificar 
os diferentes tipos de textos. 
Suspenso em razão da 
pandemia 

Despertar o interesse do 
aluno pela literatura, 
ampliando suas possibilidades 
de expressão de sentimentos, 
de necessidades e de desejos, 
utilizando as linguagens orais, 
corporais e escritas, 
desenvolver no aluno o hábito 
da leitura, com a participação 
da família atuando como 
promotores da leitura na 
interação do processo de 
ensino-aprendizagem 

 Famílias, Equipe diretiva, de 
coordenação pedagógica, do 
corpo docente, da Secretaria, 
do SOE, Serviço Especializado 
de Apoio à Aprendizagem,  
Terceirizados  e da Equipe 
Disciplinar. 

Durante todo o ano letivo com 
a culminância no mês de 
outubro. 

Festa Junina: -Promover a interação da 
escola com as famílias 
resgatando a temática das 
tradições juninas.  
-Trabalhar a 
interdisciplinaridade na 
organização  da festa;  

Organização da escola para 
receber a festa. 
Trabalhar os gêneros textuais: 
Música, cordel, bilhetes para o 
correio do amor, receitas;  

Famílias, Equipe diretiva, de 
coordenação pedagógica, do 
corpo docente, da Secretaria, 
do SOE, Serviço Especializado 
de Apoio à Aprendizagem,  
Terceirizados  e da Equipe 
Disciplinar. 

Nos meses de Junho, Julho e 
agosto. 



 

 

Trabalhar a afetividade entre 
as turmas com os Professores 
Conselheiros; 
 

Jogos Interclasses: Promover a interação e 
integração dos estudantes 
entre eles e com os 
professores; 
Trabalhar organização 

coletiva. 

Respeito às regras. 

 Trabalhar de maneira 

interdisciplinar na perspectiva 

geopolítica 

Organização de equipes; 
Uniformes; 
Conteúdos 

Famílias, Equipe diretiva, de 
coordenação pedagógica, do 
corpo docente, da Secretaria, 
do SOE, Serviço Especializado 
de Apoio à Aprendizagem,  
Terceirizados  e da Equipe 
Disciplinar. 

Durante todo o ano letivo com 
a culminância nos meses de 
agosto e setembro.  

- PAS (Ensino Médio) Preparar os estudantes do 
Ensino Médio para a 
realização de provas.  

Elaboração de simulados Equipe diretiva, coordenação 
pedagógica, do corpo docente 
e discente. 

Previsão de 4 simulados por  
semestre. 
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