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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 diz que o 

projeto político pedagógico é um documento de referência, pois, por meio dele, a 

comunidade escolar exerce sua autonomia financeira, administrativa e pedagógica. 

Elaborar esse documento é uma oportunidade para a escola escolher o currículo e 

organizar o espaço e o tempo de acordo com as necessidades de ensino. Sabe-se 

que, além da LDB, a proposta pedagógica deve considerar as orientações contidas 

nas diretrizes curriculares elaboradas pelo Conselho Nacional da Educação e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e no Currículo em movimento, sendo 

sempre um documento de reflexão coletiva.                                                                                                                                                                                                                                    

É notório a necessidade de um projeto político pedagógico na escola e sua 

importância, dentro do processo de gestão democrática, antecede a qualquer decisão 

política e exigência legal.  É um documento que favorece a construção, no ambiente 

escolar, de um espaço de solidariedade e de coletividade. O Projeto Político 

Pedagógico do Centro Educacional 08 - CED 08 - constitui-se em uma proposta de 

política de gestão que tem por objetivo fornecer subsídios para que a escola cumpra 

seu papel de integração social, fornecendo aos estudantes, desde conhecimentos 

básicos, especialmente os relacionados às disciplinas da língua materna e da 

matemática, até os relacionados aos cuidados com saúde, nutrição, interação social, 

entre outros, tendo por base a promoção de aprendizagens significativas, o 

desenvolvimento da criatividade, o acesso ao conhecimento, traduzido nos currículos, 

e à cultura, para que possamos vencer o desafio de formarmos futuros adultos 

dotados de espírito crítico, de caráter humano capazes de alcançar sua realização 

pessoal, participar com sucesso da vida em sociedade e dos desafios atuais. 

As diretrizes que geram este documento têm por base a flexibilidade de permitir 

que a escola se transforme frente às alterações das demandas sociais e, também, 

que a escola se capacite para que seja elemento ativo de construção e desconstrução 

da realidade social dos estudantes a partir do conhecimento. 

O conteúdo e a metodologia da educação propostos estão a serviço da 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagens dos indivíduos, de forma que 

aumentem sua percepção do contexto em que vivem e se tornem aptos a enfrentar 

problemas urgentes da sociedade brasileira, tais como o desenvolvimento econômico, 

o combate à pobreza, o aumento da produtividade, a melhoria da condição de vida e 

a proteção ao meio ambiente.   
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Frente a essas demandas, o projeto político pedagógico foi elaborado 

juntamente com os pais, os discentes, os docentes e com a comunidade local na 

tentativa de traçar metas para nortear as práticas que serão desenvolvidas dentro da 

escola pública, como a promoção da escola a um espaço público, lugar de debates, 

de diálogos, construído por meio de discussões e reflexões. Devido ao ensino remoto, 

imposto pela pandemia causada pela Covid-19, as discussões propostas ocorreram 

de forma online, por meio do meet. As reuniões propostas, discussão com os 

professores, construção da proposta durante a semana pedagógica, em suma, todos 

os debates ocorreram no formato possível para o momento, isto é, de forma online.  

A reflexão crítica da realidade atual permite a adaptação da escola para atender 

seu papel social de promoção da equidade cultural, de superação das necessidades 

presentes, do aprendizado de conhecimento científico, da promoção de relações 

sociais pautadas no encontro dos desiguais e no fortalecimento de ideias construtivas. 

A aposta na possibilidade de estabelecer uma ponte de coerência entre discurso e 

prática, indicada como primeiro desafio, baseia-se na crença de que a escola também 

pode ser um espaço de geração de conhecimento legitimável. Dito de outra forma: na 

escola, é possível teorizar, é possível construir uma compreensão fundamentada da 

complexidade que caracteriza o mundo contemporâneo e a tarefa educativa em 

particular. Diante da necessidade de se estabelecer essa reflexão crítica e cumprir o 

papel social da escola, todos os segmentos deste estabelecimento de ensino traçaram 

estratégias visando alcançar os alunos durante o distanciamento social. Foi elaborada 

uma planilha e compartilhada com todos os que fazem parte do processo de busca 

ativa. Essa planilha é alimentada frequentemente. Além disso, visitas foram 

realizadas, telefonemas, whatsApp, email, ou seja, todas as ferramentas possíveis 

para garantir a equidade.  

 

 

 

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

A história de uma escola e da educação acompanha todos os estágios da 

evolução humana. O Centro Educacional 08 presta serviços educacionais na cidade 

satélite do Gama-DF há 49 (quarenta e nove) anos, começou como Escola Classe, 
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tornou-se Ensino Fundamental/EJA, depois Ensino Fundamental e Médio, como 

permanece até os dias atuais. Neste ano, adotou o sistema de educação integral para 

o ensino médio – EMTI. 

A instituição foi inaugurada em 12/10/1972, sob a direção da Professora Maria 

do Socorro Constantino da Silva, com a denominação de Centro 02 de Ensino de 1º 

Grau, em 1976, com a resolução nº 95-CD, sua denominação foi alterada para Centro 

de Ensino de 1º Grau 02 do Gama, reconhecida pela portaria nº 17 de 07/07/1980, da 

SEC-DF, publicada no DODF nº 129 de 10/07/1980. A partir de 2010, a Instituição 

passou a oferecer, de forma parcial, a modalidade de educação integral e o Ensino 

Médio. Por este motivo, a escola teve, novamente, o nome alterado para Centro 

Educacional 08 do Gama – CED 08, a partir de 2011. 

Atualmente, o CED 08 compreende uma área total de 12.185,5 m2, sendo 

desse total 3.115 m2 de área construída. Nesse espaço, são atendidos, em média, 

1200 (um mil e duzentos) estudantes, oriundos da região geográfica do Gama-DF, 

Santa Maria-DF e do entorno sul ao Distrito, estudantes residentes de municípios do 

estado de Goiás. O CED 08 presta serviços à comunidade em dois turnos, sendo o 

Ensino Médio, no turno matutino, e o Ensino Fundamental, no turno vespertino. Entre 

outras atribuições, nessa unidade de ensino (UE), encontra-se o polo de atendimento 

aos estudantes que apresentam deficiência visual do Gama-DF. Além disso, a 

instituição também atende 120 alunos do ensino fundamental, no turno contrário, com 

atividades de reforço e recreativas, na modalidade de turno integral, e 80 alunos, 

também em turno contrário, do ensino médio. Em 2021, tornou-se pólo do PBSL e 

iniciou o atendimento com um aluno paquistanês.  

Em sua infraestrutura física, a UE é constituída de 16(dezesseis) salas de 

aulas, 1(uma) sala de direção, 1(uma) secretaria, 1(uma) sala de professores, 1(uma) 

sala de coordenação/supervisão pedagógica, 1(uma) cantina, 2(dois) depósitos, 

1(uma) biblioteca, 1(uma) sala de vídeo, 1(uma) sala polo de atendimento (deficiente 

visual e sala generalista), 1(uma) quadra de esportes, 1(uma) guarita, 1(um) 

laboratório de exatas, 1(um) laboratório de informática, 2(dois) banheiros masculinos, 

2(dois) banheiros femininos, 1(uma) sala para os auxiliares de educação e vigias. 

A respeito da gestão de pessoas, para o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas, conta-se com: 
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1 – Diretora 

1 – Vice-Diretora 

2 – Supervisores 

4 – coordenadores 

1 – professora readaptada atuando na biblioteca  

1 - pedagoga com restrição de função atuando na biblioteca 

1 – Chefe de Secretaria 

2 – Técnicos administrativos - atuando na secretaria 

20 – professores regentes efetivos 

22 – professores temporários 

1 - professor readaptado apoio pedagógico 

5 -  professores Sala recursos DV 

1 -  professor sala recursos generalista 

1 -  Orientadora Educacional 

 

Agentes de Gestão Educacional (CAE) 

 

1 – Apoio na supervisão adm. (Geracina) 

1 – Apoio na secretaria (Luiza Ambrózio) 

1 – Apoio Direção (Iolanda) 

2 – Apoio direção (mecanografia) – Clemilda e Ana Maria 

2 – Portaria – Neuzelita (Lts sem previsão retorno) – Ana Soledade (em processo de 

aposentadoria) 

10 – servidores terceirizados na limpeza 

4 – servidores terceirizados na vigilância 

3 – servidoras terceirizadas na cantina. 

 

Total – 109 servidores 

70 – efetivos 

17 – terceirizados 

22 – contratos temporários 
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Para gerir este estabelecimento, dispõe-se de repasses financeiros, através do 

MEC/PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, feito pelo FNDE, que, no ano de 

2021, foi no valor aproximado de R$ 120 mil, utilizados na aquisição de materiais de 

consumo e reforma. A escola também recebeu emendas parlamentares, o que 

contribuiu para a reforma de vários ambientes, como laboratório de exatas, auditório, 

direção, área de convivência e a manutenção de todo o estabelecimento de ensino.  

Com vistas a atender aos princípios relacionados à transparência aos órgãos 

de controle, a prestação de contas do CED 08 está disponível na escola a todos 

membros da comunidade e no Sistema Eletrônico de Informação – SEI, no sítio do 

Governo do Distrito Federal – GDF - sei.df.gov.br. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

O diagnóstico escolar é uma pesquisa, projeção e retrospecção da situação de 

desenvolvimento do aluno, o que contribui para a verificação de como ele vive ou o 

que aprendeu e como aprendeu. A realização de um diagnóstico permite conhecer 

diversos aspectos e, consequentemente, contribui para a elaboração de ações para 

solucionar os problemas verificados. Considerando o público atendido pelo CED08, 

para conhecer melhor o perfil do discente, foi realizada uma pesquisa, via internet, em 

2021, pelos discentes matriculados e, também, pelos pais por meio de um formulário 

– Google Forms. A seguir, temos o resultado da pesquisa por meio de gráficos.  

 

Percentual por segmentos que responderam a pesquisa 

 

Acerca dos participantes, percebe-se que houve uma maior participação dos 

responsáveis, principalmente daqueles que chegaram no ano de 2021. Dos que 

responderam a pesquisa, temos 73,8% dos responsáveis.  
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Estudantes da Escola CED 08 por Faixa Etária 

 

Quanto à faixa etária, dos participantes da pesquisa, percebemos que 49,7% 

são alunos do ensino fundamental e estão na faixa de 10 a 14 anos. 31,3% são alunos 

do ensino médio. Percebe-se, então, que o público é bem diversificado.  

  

 

 

Situação da Residência dos Estudantes da Escola CED 08 

  

A pandemia causada pela Covid-19 modificou a realidade de uma grande 

parcela da população. A comunidade atendida pelo CED08 não ficou de fora, 

infelizmente, das mudanças desfavoráveis impostas pelo cenário pandêmico. A 

pesquisa realizada no ano de 2020 mostrou que 68,6% dos participantes tinham 

moradia própria e que, em 2021, somente 44,1% possui moradia própria. Além disso, 

o número de residência alugada e cedida também cresceu consideravelmente.  
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Onde residem os estudantes 

 

Nota-se que houve crescimento, em relação a anos anteriores com relação ao 

número de estudantes que residem no Gama.  

 

 

Pessoas que residem com os estudantes da Escola CED 08 

 

 Considerando os participantes da pesquisa, percebe-se que aproximadamente 

70% moram com no mínimo 4 pessoas.  
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Acerca do quesito com quem o aluno reside, percebe-se que menos de 50% 

residem com pai e mãe.  

 

Estudantes da Escola CED 08 por Crença Religiosa 

 

Sobre o tema crença religiosa, 87,2% afirmam possuir alguma crença religiosa, 

enquanto 12,8% declararam não acreditar em nenhuma religião.  

 

 

 

 

 

 Renda mensal da família dos estudantes do CED 08 
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Sobre a renda mensal familiar, mais de 30% das famílias dos estudantes 

sobrevivem com a renda entre 1(um) e quase 20% com 2(dois) salários mínimos. 

Observa-se que aproximadamente 76% dependem da renda familiar dos 

responsáveis. Vale ressaltar que 33,5% dos participantes são autônomos e 27,3% 

prestadores de serviço. Outro dado importante é o fato que um grande percentual das 

famílias participantes foram afetadas pela pandemia em 2020, visto que os dados 

apontam que cerca de 60% dos participantes tiveram sua renda afetada durante este 

período.  Considerando todas as alterações ocorridas na renda mensal, 62,6% dos 

participantes receberam auxílio emergencial. Percebe-se, então, que a maior parte da 

renda familiar é proveniente dos salários regulares dos responsáveis.  

 

 

Participação do estudante na renda familiar 
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Nível de escolaridade responsável 

 

Ao se analisar o nível de escolaridade dos participantes, percebe-se que mais 

de 15% dos participantes não frequentaram a escola e 8% não concluíram o ensino 

médio.  
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Meio de informação 

 

Os meios de comunicação fornecem uma grande quantidade de informações à 

sociedade, que aproveita isso para se manter informada sobre assuntos atuais. 

Durante a pesquisa, notou-se que o maior percentual dos participantes utiliza o 

telejornal para se manter informado. 

 

 

 

Meio de acesso à educação 

 

 

 



 

 

15 

 

 

Com relação à plataforma 

 

 Nota-se que, mesmo em meio às dificuldades, muitas famílias providenciaram 

uma forma para o aluno acessar à internet.  

 

 

 

Transporte utilizado para os estudantes chegarem ao CED 08 

 

Questionados sobre a forma de deslocamento da residência ao 

estabelecimento de ensino, 33,8% afirmaram fazer uma caminhada e, uma segunda 

parcela, também significativa, de 17,9% informaram utilizar transporte público até a 

escola (figura 3). Com base nestes dados, pode-se inferir que o CED 08 atende tanto 

estudantes que moram próximo à escola, da região local, como estudantes residentes 

possivelmente no entorno sul, em municípios do Goiás. 
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Ademais, a respeito do tema segurança pública, o CED 08 está inserido em 

uma comunidade que convive com eventos delituosos, sendo muito recorrentes 

ocorrências com natureza de violência física e consumo de drogas, tendo como local 

do fato, muitas vezes, as proximidades desta instituição. São recorrentes, também, 

casos de jovens infratores que tentam utilizar de inúmeros recursos para ter acesso 

ao interior da escola, o que representa risco para servidores e estudantes. Alguns 

exemplos ativos no CED 08 de medidas de mitigação do risco da insegurança são as 

palestras abertas à comunidade, com aulas expositivas sobre temas da segurança 

pública e projetos de valorização das práticas desportivas no combate às drogas. Por 

enquanto, com o ensino remoto, o trabalho está ocorrendo por meio de lives e aulas 

onlines. 

Com relação à infraestrutura da instituição, é um espaço parcialmente 

arborizado, limpo e com uma ampla área de convivência, a qual foi reformada com 

recursos oriundos da CRE durante o ano de 2020, entretanto, ainda, necessita de 

algumas melhorias, como construções para se ofertar um melhor atendimento aos 

estudantes. São construções necessárias:  cobertura na quadra esportiva e 

construção de um auditório nos moldes das escolas de Ensino Médio. Essas reformas 

são necessárias, pois as atividades, quando no presencial, desenvolvidas na escola, 

como o projeto literário e as oficinas dependem exclusivamente das condições 

climáticas, o que causa, ocasionalmente, prejuízos pedagógicos para os alunos.  

Vale ressaltar que os resultados obtidos em avaliações de grande escala 

permitem acompanhar a evolução do desempenho do aluno em vários aspectos que 

estão associados à qualidade e à efetividade do ensino ministrado nas escolas, bem 

como oferecem indicadores de desempenho que possibilitam maior compreensão dos 

fatores que influenciam esse desempenho (INEP, 2014a). Um dos principais 

indicadores de desempenho que é obtido a partir do SAEB é o IDEB, que vai de uma 
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escala de 0 a 10 pontos, tendo como mínimo esperado a ser atingido pelos alunos 6 

pontos. De acordo com o INEP, o IDEB tem a capacidade de reunir, em um só 

indicador, dois conceitos importantes para qualidade da educação: fluxo escolar e 

médias de desempenho nas avaliações externas (INEP, 2014a). Logo, com relação à 

eficácia no atingimento de metas, conforme o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB, a escola vem superando suas metas, o que pode ser 

verificado com resultado do IDEB.  

O IDEB de 2019 mostra um crescimento significativo, visto que foi possível 

superar as metas previstas. A média 5.6 superou o resultado da expectativa para 

2019, que era 5.0, demonstrando indicadores positivos quanto à promoção de ações, 

pois, apesar das dificuldades encontradas com a infraestrutura e entre outros fatores, 

os projetos e as ações pedagógicas desenvolvidos por toda comunidade escolar 

devem continuar, pois o público atendido anseia por mudanças sociais, qualificação 

profissional, responsabilidade e respeito da valorização da pessoa humana. 

 

SAEB 2019   

 

 DEFINIÇÃ

O 

OBJETIV

O 

APLICAÇ

ÃO 

PÚBLIC

O ALVO 

FORMA COMPONENT

E 

CURRICULA

R 

Sistema de 

Avaliação  d

a Educação 

Básica 

 

Realizar 

um 

diagnóstic

o da 

Educação 

Brasileira 

Bianual – 

anos 

ímpares 

aplicação 

2º  Ano 

 

 

5º Ano 

Amostral 

 

 

Censitário 

Língua 

Portuguesa e 

Matemática 

 

Língua 

Portuguesa e 

Matemática 
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Avaliação 

Externa e 

em larga 

escala 

Melhorar 

as 

Políticas 

Públicas 

Anos 

Pares - 

resultados 

9º Ano 

 

 

 

 

3ª Série 

Censitário/Amostral 

 

 

 

Censitário 

Língua 

Portuguesa e 

Matemática 

Ciências 

 

Língua 

Portuguesa e 

Matemática 

 

 

Proficiência 

 

● Proficiência: domínio num determinado campo (aprendizagem) 

 Recortes Interpretativos 

 

(Meta 7 – PNE) 

Língua 

Portuguesa  

Níveis de 0 a 9 

Matemática 

 

Níveis de 0 a 10 

Insuficiente 0 a 2 0 a 3 

Suficiente 3 a 6 4 a 7 

Adequado 7 a 9 8 a 10 

 

Meta DF: 20%  na primeira faixa e 80% somatório das duas últimas 

 

IDEB 

 Índice de desenvolvimento da Educação Básica 

● Média no SAEB x Fluxo 

● Cálculo 
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 Escola SAEB Aprovação 

Média 

IDEB 

A 6,0 90% 5,4 

B 6,0 80% 4,8 

 
 

TAXA DE APROVAÇÃO – CED 08 

ANOS FINAIS 

 

 ANO 6º 7º 8º 9º 

2005 74,8 62,9 80,3 79,6 

2007 64,9 76,6 88,4 88,9 

2009 85,7 83,2 90,5 71,2 

2011 44,6 58,3 66,8 79,2 

2013 77,6 - 82,0 75,3 

2015 54,1 58,2 82,2 59,3 
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2017 

97,5 89,0 95,5 94,9 

2019 98,5 99,2 99,0 94,1 

 

TAXA DE APROVAÇÃO – CED 08 

ENSINO MÉDIO 

 

 ANO 

 

 

1ª 2ª 3ª 

2017 

 

 

65,3 76,1 91,8 

2019 

 

 

87,2 92,0 97,8 

 

SAEB – ANOS FINAIS 

 

 MATEMÁTICA PROFICIÊNCIA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA PROFICIÊNCIA 

 

2005 (238,21) 4,6 2005 (224,66) 4,2 

2007 (237,13) 4,6 2007 (216,96) 3,9 
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2009 (241,66) 4,7 2009 (231,39) 4,4 

2011 (232,95) 4,4 2011 (233,36) 4,4 

2013 ( 246,16) 4,9 2013 (242,21) 4,8 

2015 ( 231,06) 4,4 2015 (236,17) 4,5 

2017 (259,06) 5,3 2017 (259,06) 5,3 

2019 (273,09) 5,6 2019 (272,42) 5,7 

        

 

SAEB – ENSINO MÉDIO 

 

 MATEMÁTICA PROFICIÊNCIA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

PROFICIÊNCIA 

 

2017 

 

-- 2017 -- 

2019 

 

(291,80)  5,2 2019 301,82 (5,3) 
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IDEB – ANOS FINAIS 

 

 ANO META 

 

VALOR 

 

2005 -- 3,2 

2007 3,3 3,3 

2009 3,4 3,7 

2011 3,7 2,6 

2013 4,1 3,8 

2015 4,5 2,8 

2017 4,7 5,0 

2019 5,0 5,6 

2021 5,3   

 

IDEB – ENSINO MÉDIO 
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 ANO META 

 

VALOR 

 

2017 -- *  

 

2019 -- 4,9 

 

2021 5,1  

 

PARTICIPAÇÃO NO SAEB - ANOS FINAIS 

 

 9º ANO – VESPERTINO 

 

VALORES 

2017 

VALORES 

2019 

ESTUDANTES PRESENTES 

 

66 100 

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS 

 

81 108 
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TOTAL DE PARTICIPAÇÃO 

 

81,4% 92,59% 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO NO SAEB  

ENSINO MÉDIO 

 

 

 3ª SÉRIE– MATUTINO  

 

VALORES 

2017 

VALORES 

2019 

ESTUDANTES PRESENTES 

 

-- 123 

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS 

 

-- 146 

TOTAL DE PARTICIPAÇÃO 

 

-- 84,2% 

 

 

INDICADORES CONTEXTUAIS 
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 NÍVEL 

SOCIOECONÔMICO 

 

2017 2019 FORMAÇÃO 

DOCENTE 

2017 2019 

Anos Finais  

Grupo 03 

Não foi 

possível 

calcular 

 

Anos Finais 

 

 

83,3% 

 

65,6% 

Ensino Médio Não foi 

possível 

calcular 

 

Não foi 

possível 

calcular 

 

Ensino Médio 

 

 

* 

 

80,4% 

   

 
 

     Distribuição percentual dos estudantes da escola por Nível de Proficiência 2017 

Anos Finais 
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Distribuição Percentual dos Alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental por Nível de 

Proficiência 2017 

 

 
 

Distribuição dos Alunos do 9º Ano de Proficiência em Língua Portuguesa 2017 

 

 
 

Distribuição dos Alunos do 9º Ano de Proficiência em Matemática 2017 
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  Distribuição percentual dos estudantes da escola por Nível de Proficiência 2019 

Anos Finais 
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Distribuição Percentual dos Alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental por Nível de 

Proficiência 2019 

Distribuição dos Alunos do 9º Ano de Proficiência em Língua Portuguesa 2019 
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 Distribuição dos Alunos do 9º Ano de Proficiência em Matemática 2019 
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Distribuição Percentual dos estudantes da escola por Nível de Proficiência 2019 

Ensino Médio 

 

 
Distribuição Percentual dos Alunos da 3ª Série do Ensino Médio por Nível de 

Proficiência 2019 
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 Distribuição dos Alunos da 3ª Série do Ensino Médio de Proficiência em 

Matemática 2019 

  
Distribuição dos Alunos da 3ª Série do Ensino Médio de Proficiência em Língua 

Portuguesa 2019 
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a 

vida, é a própria vida.”  

 

A educação se constitui como direito fundamental e essencial ao ser humano e 

diversos são os documentos que corroboram com tal afirmação. A Lei de Diretrizes e 

Bases para a Educação Nacional afirma que “é direito de todo ser humano o acesso 

à educação básica”, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos que 

estabelece que “toda pessoa tem direito à educação”. Para que esse direito seja 

alcançado, a sociedade brasileira vem se organizando para que cada brasileiro, 

independente de sexo, orientação sexual, identidade, gênero, raça, cor, credo 

religioso, idade, classe social e localização geográfica, tenha acesso à educação. 

A ideia de ensino que enfatiza a construção do conhecimento nos remete a 

refletir sobre nossa prática em sala de aula. De uma cultura de escola e professor 

como transmissores de conhecimento, passamos para outro papel, de auxiliar na 

construção do conhecimento que perpassa mudanças na forma de pensar dos 

estudantes, num processo de evolução conceitual. O estudante não é uma tábula rasa 

em que se pode depositar conhecimento, pelo contrário, é um ser dotado de 

aprendizagens individuais adquiridas ao longo de suas experiências pessoais, como 

apresenta Piaget em 1975, a partir desse aprendizado que o indivíduo se desenvolve.   
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O caráter social da aprendizagem escolar se expressa em conceito de zona de 

desenvolvimento proximal, o que Vygotsky ilustra como concepção de que os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem humanos são essencialmente sociais. 

Ou seja, em qualquer circunstância, “o caminho do objeto até a criança e desta até o 

objeto passa através de outra pessoa”, tem na figura do mediador, o professor, a 

oportunidade de conhecimento científico que pretende construir com eles, levando em 

consideração seus conhecimentos prévios 

O sentido da educação em Freire decorre da incompletude dos seres humanos. 

Considerando isso, modificar-se é uma necessidade da natureza dos seres humanos, 

na busca de complementarem-se como pessoas, concretizando sua vocação de ser-

mais, numa espécie de atualização constante. No entanto, esta condição humana não 

exclui outra possibilidade, que consiste em ser menos: “a humanização enquanto 

vocação tem, na desumanização, sua distorção” (FREIRE, 1994, p. 184). Devido a 

essa contingência, o fazer educativo pode constituir-se num fazer incoerente.  

A educação para Freire, segundo afirma Zitkoski (2006, 28), “[...] deve ser 

trabalhada intencionalmente para humanizar o mundo por meio de uma formação 

cultural e da práxis transformadora de todos os cidadãos sujeitos da sua história [...]”. 

No interior da escola, outros elementos sinalizam a qualidade social da 

educação, entre eles, a organização do trabalho pedagógico e gestão da escola; os 

projetos escolares; as formas de interlocução da escola com as famílias; o ambiente 

saudável; a política de inclusão efetiva; o respeito às diferenças e o diálogo como 

premissa básica; o trabalho colaborativo e as práticas efetivas de funcionamento dos 

colegiados e/ou dos conselhos escolares têm  função integradora junto 

comunidade/sociedade, tornando a escola um espaço público de integração; 

proporciona ao aluno condições necessárias para o ingresso no Ensino Superior, 

prepara o aluno para conquistar seu espaço na sociedade; em especial no mercado 

de trabalho; torna o aluno em sujeito crítico e autônomo; conscientiza o aluno para a 

sua condição de parte integrante do ambiente escolar 

Os esforços na formação da pessoa humana não cessam. Eles são buscados 

em ações sociais, promoção de cenários em que os alunos possam dialogar com 

profissionais de áreas específicas e conhecer ambientes universitários, participar de 

feiras, eventos e palestras construtivas para a sua formação, pois é na escola que 

ocorre o contato com, além do familiar, elos sociais. Assim, estamos incumbidos de 
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garantir que as novas gerações tenham acesso ao legado cultural da humanidade, em 

um espaço geográfico e histórico em que a educação dá-se de forma intencional, 

estruturada, sistematizada e explícita. 

A escola, portanto, deve estar atenta aos aspectos afetivos referentes aos 

estudantes, visto que esses aspectos são condições fundamentais para a 

participação, tanto no processo de aprendizagem como na formação do espírito de 

solidariedade e colaboração. 

Nesse contexto, busca-se uma educação alicerçada em valores éticos e morais 

e, principalmente, sempre construindo uma ação coletiva. Como almejamos realizar e 

alcançar uma formação continuada, acompanhando os avanços científicos e 

integrando toda comunidade nesse processo, criamos um questionário 

socioeconômico online para coletar informações pertinentes a alguns aspectos da vida 

familiar dos nossos estudantes, conforme apresentado anteriormente. Esse 

questionário serviu de base para identificar determinados comportamentos presentes 

entre alguns pais, como o de não intervir ou mesmo não ajudar os estudantes a terem 

um melhor desempenho escolar, principalmente devido às dificuldades enfrentadas 

durante a pandemia causada pela Covid 19. 

 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

“A escola não é apenas um espaço social emancipatório ou 

libertador, mas também é um cenário de socialização da mudança. 

Sendo um ambiente social, tem um duplo currículo, o explícito e o 

formal, o oculto e informal. A prática do currículo é geralmente 

acentuada na vida dos alunos estando associada às mensagens de 

natureza afetiva e às atitudes e valores”.  

 

O conhecimento é repassado desde os primórdios da humanidade 

intencionalmente, na tentativa de preservar o aprendido, sendo difícil estipular o 

momento histórico do surgimento institucionalizado da escola, assim, é consensual o 

compromisso de construir o saber através da interação de todos os segmentos 

sociais, relevando a ação educativa, garantindo a todos o exercício pleno da cidadania 

e a compreensão da temática científica. 
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Cabe à escola proporcionar um conjunto de práticas contextualizadas com 

áreas afins, com o propósito de contribuir para que os estudantes se apropriem de 

conteúdos sociais e culturais diversificados, visando ao convívio social de forma crítica 

e construtiva.  

Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, a 

escola deve oferecer ensino de qualidade, com a participação da família e da 

comunidade, assegurando o desenvolvimento integral do aluno e suas condições para 

o seu aprimoramento como pessoa humana, propiciando a todos o sucesso escolar, 

obedecendo aos prazos legalmente estabelecidos pela LDB, quanto aos níveis e às 

modalidades de ensino.  

A conjuntura social, na qual todos estão imersos, amplia o papel e o 

significado da educação escolar, exigindo que a mesma opere em aberta e constante 

interação com a dinamicidade da vida. A mudança do sentido de escola nas propostas 

de ciclos é orientada pelo entendimento de que ela deve combater as desigualdades 

sociais, em particular aquelas que afetam a escola como instância de mediação das 

desigualdades. Afinal, a proposta de ciclos pretende corrigir ou minorar os desacertos 

dessa escola graduada por idade (ano de vida – ano de escola) ao buscar assegurar 

a permanência do estudante em períodos mais extensos e mais flexíveis na escola de 

ciclos (ciclo da vida – ciclo escolar). 

O princípio da progressão continuada busca garantir a todos o direito de 

aprender. Ele reconhece que as crianças passam por ciclos de desenvolvimento - 

como ensinou o psicólogo suíço Jean Piaget (1896-1980) e que as aprendizagens 

ocorrem dentro desses ciclos. Mas cada criança tem um ritmo e uma maneira de 

aprender, que devem ser respeitados. Por isso, em vez de uma organização curricular 

dividida por séries, anual, a progressão prevê a possibilidade de ciclos de dois, três 

ou quatro anos e elimina a retenção dentro desse período, por acreditar que, com um 

tempo maior disponível, todos podem atingir as expectativas de aprendizagem. 

Em comum acordo com as propostas apresentadas na reestruturação da 

seriação em ciclos, estão as diretrizes de organização do trabalho para 

semestralidade, no Ensino Médio, em que se prevê um currículo organizado por 

semestres na tentativa de agregar saberes, problemas, sentidos e valores decorrentes 

da socialização do grupo de origem, em detrimento a organização por séries anuais 

requer uma reorganização dos processos ativos para promoção das aprendizagens. 
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Esses processos são embasados na necessidade de igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola; pluralismo de ideias e concepções, 

reconhecimento pluricultural e multiétnico, como trazem os princípios norteadores 

presentes no artigo 206 da CF/88. A Constituição também defende o princípio da 

gestão democrática, ou seja, a unidade de ensino tem autonomia para construir o seu 

projeto político pedagógico frente às demandas encontradas. Pautadas nessa 

proposta, as políticas visam romper com a homogeneização do aprendizado e 

promover uma assimilação entre os conteúdos e cotidiano dos discentes, afinal, a 

sociedade atual se vê confrontada com o desenvolvimento acelerado que ocorre a 

sua volta, em que as mudanças e as descobertas acontecem em frações de segundos, 

ocasionando certo desgaste e comprometimento das ações voltadas para o 

aprimoramento do ensino.   

É com base nesses pilares que a escola deve formar cidadãos capazes de 

atuar com competência e dignidade na sociedade, buscando eleger, como objetivo do 

ensino, conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que marcam 

o momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são consideradas essenciais 

para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres.  

Assim, saber como a oferta da educação vem se dando no país é muito 

importante, para que possamos corrigir as assimetrias regionais, garantindo educação 

de qualidade socialmente referenciada como um direito de todos. O Plano Nacional 

de Educação (PNE), com diretrizes, metas e estratégias, deve ser objeto de análise 

pelos diferentes sistemas de ensino, instituições educativas e sociedade em geral. 

 

6. OBJETIVOS  

 

Na busca por fundamentar e concretizar nossos objetivos, pretendemos que o 

nosso espaço de trabalho seja aberto ao diálogo, à investigação e produção 

educativa, apoiando-se nos conhecimentos socialmente acumulados, para que 

nossos alunos aprendam a lidar com suas próprias necessidades e com as realidades 

do mundo do qual fazem parte. A escola tem como objetivo cumprir as diretrizes e 

preceitos estabelecidos na Constituição Federal, na LDB, corrigindo as distorções de 

aprendizagem, por meio  de análise da realidade dos anos anteriores, relato dos 

professores e da comunidade escolar. Em especial, a escola objetiva desenvolver 
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ações educativas baseada na filosofia “educação voltada para os Direitos Humanos” 

na Secretaria de Educação do DF, proporcionando um conjunto de conhecimentos 

elaborados e reconhecidos para o necessário exercício da plena cidadania.  

Para alcançar esse propósito, essa UE conta com a participação de todos os 

segmentos envolvidos no processo de formação dos discentes, indispensáveis para 

que se favoreça a aprendizagem efetiva e significativa dos estudantes, bem como a 

construção de valores, por meio das práticas pedagógicas que propiciem o exercício 

da cidadania. Para tanto, faz-se necessário que haja, também, a interação das áreas 

de conhecimentos através da ética, da saúde, do meio ambiente, da orientação 

sexual, da pluralidade cultural, do trabalho e consumo, tudo voltado para a construção 

de valores sociais. 

O trabalho pedagógico com o Ensino Médio, em particular, visa, além do 

supracitado, a preparação dos alunos para o ingresso no Ensino Superior, por meio 

de um sistemático trabalho baseado no processo do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), na Avaliação do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da UnB, bem como 

outros instrumentos avaliativos entre as principais faculdades do DF. 

 

a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Promover interação da Escola com a Comunidade. 

● Promover conexões entre as disciplinas. 

● Reduzir a disparidade entre grupos locais de aprendizado. 

● Resgatar os valores morais e sociais. 

● Preparar os alunos do 3º ano do Ensino Médio para as avaliações externas. 

● Promover o encontro com autoestima de si mesmo.  

● Reacender a esperança dos discentes fretes as dificuldades encontradas.    

● Possibilitar ao educando: 

a) Atribuir sentido a textos orais e escritos de forma crítica, de acordo com a 

função de cada um; 

b) Estabelecer relações entre partes do texto ou entre textos diversos; 

c) Escrever textos coerentes e coesos, de diversos gêneros; 
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d) Reconhecer, relacionar e utilizar corretamente vocábulos e expressões 

simples de uso cotidiano da língua inglesa, bem como vocábulos básicos em 

contextos reais de comunicação; 

e) Participar das atividades corporais, de forma a estabelecer relações 

equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo a si mesmo como 

elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, 

alimentação e atividade corporal; 

f) Desenvolver o reconhecimento e a análise, dentro da prática cotidiana, das 

atividades físicas que promovam a saúde; 

g) Experimentação e exploração das possibilidades de cada linguagem 

artística; 

h) Identificação, relacionamento e compreensão a identificação sobre arte, 

reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos, e 

concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas e etnias; 

i) Reconhecer, analisar e interpretar dados que a natureza fornece com o 

intuito de entender teorias e compreender a influência dos seres vivos na 

transformação do ambiente; 

j) Desenvolver capacidades cognitivas abstratas e formais, de raciocínio, de 

abstração, de dedução, de reflexão e de análise, bem como desenvolver 

habilidades para resolver problemas em diferentes campos; 

k) Compreender a geografia, a natureza do homem, na busca da 

compreensão do espaço, contribuindo para formação de cidadãos críticos, 

responsáveis, conhecedores de seus direitos e deveres; 

l) Inserir no processo histórico, de modo que o aluno se perceba como agente 

desse processo, e se conscientize de seus deveres e direitos; 

m) Compreender a integração das histórias individuais e coletivas como parte 

da História. 

n) Estimular o estudante para que se desenvolva nele uma inteligência prática 

que o permita reconhecer problemas, buscar e selecionar informações, 

tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla capacidade de lidar 

com a áreas que envolvam conhecimentos de matemática. 

o) Proporcionar aos estudantes do Ensino Médio uma vivência com a 

realidade dos exames nacionais, partindo de uma avaliação interdisciplinar 
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confeccionado pelos próprios professores a partir de um tema pré-

estabelecido em virtude da realidade dos alunos.  

 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

“Em cada século, desde o começo do mundo, foram feitas descobertas maravilhosas. No 

último século, mais do que em qualquer outro antes. E neste agora, centenas de coisas ainda 

mais surpreendentes virão à luz.” Frances Hodgson Burnett (in “Jardim Secreto”) 

 

A educação pública visa o desenvolvimento do educando para o pleno exercício 

de sua cidadania e seu acesso a níveis mais altos de escolaridade, bem como sua 

inserção no mundo da pesquisa e do trabalho. Para isso, é imperativo afastar-se das 

práticas pedagógicas em que o papel do estudante seja de mero espectador e que o 

conhecimento seja repassado pelo professor de forma, muitas vezes, fragmentada e 

desprovida de significado e aproximar-se das práticas pedagógicas mais criativas, 

flexíveis e humanizadas, que objetivam o desenvolvimento integral do ser humano. As 

práticas pedagógicas fragmentadas colocam-se a serviço da reprodução das 

desigualdades sociais e é justamente contra a perpetuação dessas desigualdades que 

a escola deve se posicionar e propor um trabalho que considere o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes, valorizando sua formação como sujeito crítico e 

autônomo em uma escola que promova a aprendizagem de todos. 

De acordo com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da 

Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, as 

práticas pedagógicas das unidades de ensino da rede fundamentam-se na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, essa opção teórico-metodológica 

baseia-se em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do 

Distrito Federal um deles, pois o Currículo escolar deve considerar o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes. A democratização do acesso à escola para as 

classes populares requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e 

práticas refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas 

dos estudantes. 

No sentido da valorização do estudante, busca-se implementar uma concepção 

de educação integral, propiciando as ferramentas necessárias para que crianças, 
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jovens e adultos se humanizem e se apropriem da cultura. A proposta do currículo é 

que os diversos conhecimentos dialoguem entre si, fomentando a pesquisa e a 

inovação. 

Nessa perspectiva, a educação é uma prática social, que une as pessoas entre 

si em torno do direito de aprender e, cabe à comunidade docente criar mecanismos 

capazes de instrumentar elementos para decodificar informações oriundas de prática 

social do estudante. Os instrumentos que fundamentam essas práticas são 

sistematizados na compreensão do conjunto de saberes, experiências e percepções 

construídas pelo próprio estudante em sua trajetória experimental que envolve a sua 

vivência pessoal e acadêmica. 

Assim, a aprendizagem deve ser fomentada por uma relação de interação 

associada à troca de experiências, tendo como protagonista do processo de 

aprendizagem o estudante. O professor entra nesse processo de construção 

mediando o conhecimento adquirido na busca constante da prática social envolvido 

por uma problematização associada a uma instrumentação teórica que prevê 

identificar os elementos culturais produzidos pela humanidade e, assim, distinguir 

entre essencial e acidental, na tentativa de organizar e refletir sobre a forma mais 

adequada para atingir a humanização, pois segundo o psicanalista Erick Erickson, o 

desenvolvimento pessoal é construído a partir de experiências por intermédio da 

reconstrução de conceitos. 

Nesta unidade de ensino, entendemos e consideramos a importância das 

teorias citadas para o desenvolvimento de um trabalho satisfatório junto à comunidade 

em que estamos inseridos e organizamos nosso trabalho pedagógico com a intenção 

de colocá-las em prática por meio de projetos que propiciam o diálogo entre as 

disciplinas, o estímulo ao desenvolvimento artístico dos estudantes, bem como o seu 

protagonismo estudantil. 

Uma proposta curricular integrada não se encerra em si mesma, essa unifica-

se à medida que atende aos propósitos educacionais de uma sociedade democrática, 

buscando contribuir na formação de um cidadão crítico e autônomo. 

 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  
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De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96), em seu artigo 3º, 

inciso I, o ensino, no Brasil, será ministrado com base no princípio da “igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola” (LDB 1996). 

O aspecto psicossocial está respaldado nas relações sociais que o indivíduo 

estabelece ao longo do seu desenvolvimento (infância, pré-adolescência e 

adolescência).  

Em conformidade com as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental de 9 anos  

(Areralo, 2011), o modelo de aprendizagens busca enturmar os estudantes de acordo 

com as aprendizagens adquiridas, pois no que diz respeito à dimensão do 

conhecimento, a proposta pedagógica considera a educação como integral, 

respeitando o sujeito histórico relacional; integradora, por que considera os saberes 

diferentes em decorrências das experiências únicas e integradoras, pois respeita a 

contextualização da rede que o sujeito integra. 

Para a formação completa do estudante, essa UE oferece atividades em 

jornada estendida (turno integral), na tentativa de enturmar, dentro das suas 

necessidades, os estudantes que apresentam baixo rendimento no desempenho 

acadêmico, com aulas de reforço e atividades pedagógicas direcionadas. O objetivo 

é desenvolver nesses alunos, que estão apresentando dificuldades no aprendizado, 

uma oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da turma. 

Outra ferramenta apresentada como estratégia pedagógica para o Ensino 

Fundamental II é conhecida como reagrupamento dentro do espaço da sala de aula e 

fora, em outros ambientes da escola, com redistribuição de professores e horários. 

Para essa estratégia, busca-se a equidade dos conhecimentos dos estudantes 

enturmados por intermédio das atividades diversificadas, como jogos pedagógicos – 

Quis (jogo com questionários), gincanas, monitorias, pesquisas entre outras - 

buscando sempre o reagrupamento dos envolvidos. Em paralelo a esses 

procedimentos, os estudantes também são convidados a participar de plantões de 

dúvidas em turno contrário ao da regência. Essa estratégia conta com o apoio de 

monitores e professores capacitados.   

A educação do Ensino Médio que tem como pressuposto teórico o 

desenvolvimento do cidadão, na plenitude da formação de seus valores do 

fortalecimento da autonomia, bem como na formação integral dos estudantes, no 

respeito a sua concepção subjetiva, respeitando suas experiências e os seus saberes. 



 

 

42 

 

Para essa estratégia, a escola foi reestrutura em blocos, em que, no primeiro 

semestre, uma parcela das turmas estuda os componentes alocados no bloco 1 e as 

demais no bloco 2. Ao término do primeiro semestre, as turmas trocam de posição 

frente aos blocos. A proposta dos blocos pauta-se no reconhecimento que o aluno 

ficará em contato com apenas duas disciplinas específicas por área de conhecimento. 

Esse cenário permanecerá no ano de 2022 somente para os segundos e terceiros 

anos, visto que os alunos que ingressaram no primeiro ano já serão atendidos pelo 

Novo Ensino Médio.  

A educação especial tem como público alvo estudantes com alguma 

deficiência. De acordo com a proposta da LDB, a educação especial deve ser ofertada 

em instituições especializadas ou em escolas do ensino regular, onde a instituição 

educacional deve possibilitar aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(ANEE) serem incluídos nas classes do ensino regular. Essas instituições de ensino 

devem ser adequadas ao correto atendimento desses estudantes, favorecendo assim, 

o convívio desses alunos com necessidades especiais e os outros alunos. O AEE é 

um serviço desenvolvido por um profissional especializado que, em parceria com o 

educador da turma, verifica as barreiras para a aprendizagem e escolhe ambientes e 

formas de trabalho adequadas para cada estudante. 

Tal atendimento complementar e suplementar oferecido pelo professor 

especializado, portanto, tem como objetivo oferecer suporte à educação para o 

alunado que apresenta necessidades educacionais especiais. Além do atendimento 

direto ao aluno, ainda subsidia a ação pedagógica do professor da classe regular, que 

será orientado a empregar estratégias e/ ou recursos diferenciados para suprir as 

necessidades educacionais dos alunos com deficiência, transtorno global de 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Assim, o Atendimento 

Educacional Especializado, na perspectiva da Educação Inclusiva, assume um caráter 

de suporte e apoio à educação regular, por meio do atendimento ao aluno, ao 

professor da classe regular e à escola. Tem como objetivo oferecer aos alunos que 

frequentam a Sala de Recursos Multifuncional, estratégias e utilização de recursos 

pedagógicos como jogos, pinturas, desenhos entre outros e tecnologia diferenciados, 

não existentes na classe regular, que são fundamentais para garantir a sua 

aprendizagem e acesso ao currículo comum.  
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O Atendimento Educacional Especializado (AEE) que ocorre nas Salas de 

Recursos Multifuncionais, em horário contrário ao da classe regular, tem por objetivo 

proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam 

superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos 

sensoriais, físicos, intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao 

máximo suas competências e habilidades. A pandemia impossibilitou a realização 

deste trabalho no presencial. Portanto, até o momento, esses alunos estão sendo 

atendidos de forma online e/ou atividades impressas. Plano de ação sala generalista 

(anexo 6) 

Nesse sentido, o ensino nas Salas de Recursos Multifuncionais não pode ser 

homogeneizado. Ao contrário, é necessário que seja feito um diagnóstico a respeito 

da situação cognitiva, sensorial, comportamental, física, motora e escolar de cada 

estudante atendido, por meio de uma avaliação pedagógica diferencial, e a partir 

desse trabalho, seja elaborado um plano de ensino adequado para cada estudante, 

que considere suas dificuldades e valorize suas capacidades e potencialidades. Afinal, 

a escola denominada inclusiva constitui-se, primordialmente, de um lugar onde todos 

têm oportunidade de aprender, de acordo com as habilidades, o ritmo e o estilo de 

aprendizagem de cada um. 

Esta UE vem, ao longo desses anos, propiciando o atendimento necessário 

aos alunos ANEE: deficiência intelectual, visual e física. No entanto, conta apenas 

com empenho e dedicação dos professores regentes e o apoio de cinco professores 

especializados na sala de recursos de deficientes visuais, nesta UE, que também 

prestam atendimento aos Deficientes Visuais de todas as escolas do Gama, uma vez 

que a instituição é Polo no Atendimento aos Deficientes Visuais e um professor na 

sala de recursos generalista. É necessário destacar que os alunos ANEE têm direito 

às adaptações de atividades, trabalhos, provas e a adequações curriculares feitas por 

cada professor regente do ensino regular, de acordo com sua disciplina de atuação. 

Essas adaptações e adequações curriculares devem ser feitas de forma 

individualizada, considerando a deficiência e o transtorno de cada aluno, bem como 

sua capacidade e o nível em que o aluno encontra-se naquele momento. Plano de 

ação DV (anexo V) 

Além disso, a escola também tem o serviço de orientação educacional que 

atende alunos e seus familiares em uma estratégia de rede em formação, visando 
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sempre o bem-estar dos estudantes frente às demandas recorrentes. Plano de ação 

OE (anexo 7) 

Em relação ao Ensino Médio, o estudante que não conseguir desempenho 

satisfatório em até três disciplinas, ao final do ano letivo, terá a opção pelo Regime de 

Progressão Parcial com Dependência. Lembramos que, na proposta da 

semestralidade, o estudante que ficou retido no primeiro semestre pode acompanhar 

os plantões de dúvidas e realizar o processo de recuperação continuada, no segundo 

semestre, para adquirir a sua promoção.   

Sobre o Ensino Fundamental, o aluno que ficou retido em até duas disciplinas 

no ano de 2020, após formalização da opção pelo Regime de Dependência, será 

atendido pelo professor regente da disciplina em questão, neste ano de 2021, em 

turno contrário, no horário da coordenação. O professor orientará os estudos e fará 

uso de testes, trabalhos de pesquisa, autoavaliação, portfólios e outros para que o 

estudante complete o ciclo de aprendizagem. Ressalta-se que, nesse contexto de 

calamidade pública, todo o contato com o estudante, vínculo com a escola, foi 

considerado como instrumento de valorização para a progressão. 

 

9. CONCEPÇÕES DE PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM  

 

“ Na antiguidade, não havia nenhuma organização institucional da avaliação. 

O discípulo acompanhava o mestre, o saber transmitia-se sob forma de diálogo 

e interrogação. Esta abordagem supõe o sujeito como lugar de construção do 

saber, o que levou, por um lado, a centrar o ensino nele; mas também 

considerar de uma certa maneira, o saber como se fosse algo previamente 

inscrito no sujeito.” (CHARDENET, 2007 p. 147). 

 

Conforme as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, a avaliação possui três níveis: aprendizagem, institucional e de redes 

ou em larga escala.  

No primeiro nível, encontra-se a avaliação realizada pelo professor com os 

estudantes. A avaliação da aprendizagem, no regime de ciclos, é entendida como 

parte do processo de ensinar e aprender. Por isso, ganha um caráter formativo, uma 

vez que redimensiona o planejamento do professor e, consequentemente, sua prática. 
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A avaliação da aprendizagem é um processo dinâmico, que deve ser analisada e 

apreciada por instrumento de diagnóstico do trabalho escolar, com o objetivo de 

averiguar o alcance e a abordagem dos objetivos constantes do planejamento, com a 

finalidade de redirecionar ou refazer o trabalho pedagógico, de forma a garantir o 

alcance da finalidade educativa que os orienta. A aprendizagem é considerada parte 

de uma ação coletiva que busca a formação das crianças e dos estudantes em seu 

percurso formativo.  

Com relação à avaliação no ano de 2021, considerando o ensino remoto e a 

incerteza do retorno, este estabelecimento de ensino elaborou o planejamento 

visando atender à carga horária, de acordo com o Calendário Escolar – 2021, 

aprovado pela Portaria nº 498/SEEDF, de 28/12/2020. As atividades devolvidas pelo 

estudante serão analisadas sempre com enfoque na avaliação formativa.  Sabe-se 

que há a necessidade de se construir mecanismos para avaliar se realmente está 

ocorrendo a aprendizagem do aluno, se ele está conseguindo acompanhar 

devidamente os conteúdos apresentados remotamente e, caso contrário, fazer ajustes 

necessários para corrigir as dificuldades, para isso, a escola utiliza a 

presença/participação no meet, o cumprimento das atividades online ou impressas e 

as provas online são instrumentos ofertados para a avaliação durante o período 

pandêmico. No ensino remoto, a verificação de rendimento escolar deve ser fruto, 

também, de uma avaliação contínua e cumulativa da performance dos estudantes. 

Conforme determina a SEEDF, o registro das atividades ofertadas, seja nas 

plataformas, por e-mail, WhatsApp, lives, telechamada, pelo material impresso, ou 

outro recurso utilizado pelo professor, que se configurará, efetivamente, o 

cumprimento da carga horária letiva, considerando que são os instrumentos que 

servirão, neste momento, para promover o aprendizado e acompanhamento dos 

estudantes, possibilitando, consequentemente, a materialização do fazer pedagógico, 

evidenciando os resultados obtidos e o desenvolvimento alcançado. 

 

Conforme as diretrizes de avaliação do DF, o processo de avaliação é algo que 

se inicia antes mesmo de quando se planeja uma aula, quando o docente decide sobre 

o que ensinar e o que a turma precisa aprender, já se trata de uma avaliação. Em 

síntese, a avaliação requer pensar, antecipadamente. 



 

 

46 

 

O conselho de classe é um momento importante para a análise e reflexão do 

trabalho pedagógico desenvolvido na escola. Nele, procura-se coerência entre o 

processo de avaliação formativa e a realidade de aprendizado de cada estudante. O 

Conselho tem função mediadora e, no final de cada bimestre, assume caráter 

deliberativo quanto ao processo de avaliação integral.  

Os profissionais envolvidos com a aprendizagem de uma determinada turma 

ou série, reunidos em Conselho, emitem um diagnóstico que se fundamenta nas 

relações interpessoais, na metodologia utilizada, nos conteúdos desenvolvidos e em 

outros aspectos considerados importantes da realidade dos estudantes e dos 

professores. Essa análise, de natureza crítica, poderá indicar as causas das 

dificuldades do processo educativo e eventuais motivos que se constituem em 

problemas de atuação, tanto do professor como dos estudantes. O Conselho de 

Classe presume que os professores, com base nos objetivos estabelecidos nos 

componentes curriculares, se auto analisem quanto a seu desempenho e ao 

desempenho dos estudantes, buscando propostas alternativas, regras e estratégias 

que visem à superação das necessidades detectadas e à adoção de medidas 

preventivas no decorrer do ano letivo. Dessa forma, o Conselho de Classe constitui-

se como um espaço de discussão da comunidade escolar, conferindo à ação 

educativa rigor metodológico. 

O Conselho de Classe tem autonomia de deliberar, com seu parecer final, não 

cabendo recurso em outra instância da Escola. É constituído pelos professores da 

turma e de área, pela Coordenação de cada etapa de ensino, pela Gestão 

Pedagógica, pela Direção, por um representante de pais indicado pela diretoria da 

APP e, a partir do 6º ano, por um estudante eleito pela turma. 

O segundo nível, institucional, é entendido como a avaliação da escola por ela 

mesma, sendo seu Projeto Pedagógico o início e o fim dessa avaliação. Para fazê-la, 

a escola utiliza suas atas, relatórios e outros documentos que possam complementar 

informações, é um processo contínuo e faz parte do trabalho cotidiano. Nesse nível, 

encontra-se também a autoavaliação desenvolvida pela SEEDF, por meio do 

levantamento e da análise de informações coletadas junto às unidades escolares e a 

outros setores da própria instituição, com o objetivo de identificar as ações que 

apresentam os resultados esperados e as que demonstram fragilidades, para que 

recebam o apoio necessário. O conjunto desses dados compõem o Sistema 
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Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF), nesse sistema, 

o desempenho dos estudantes é expresso pela Prova Diagnóstica. 

O terceiro e último nível, avaliação em larga escala, é desenvolvido pelo 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), do Ministério da Educação, por 

meio do Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (MEC/INEP). As equipes 

da SEEDF interpretam e analisam os dados fornecidos por esse nível e os enviam às 

escolas para que sejam analisados e utilizados na promoção de ações que fortifiquem 

o trabalho da escola. Dá-se, então, o entrelaçamento da avaliação em larga escala e 

da avaliação para as aprendizagens, tendo a avaliação institucional como a 

mediadora.  

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

O Currículo em movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do 

Distrito Federal e Diretrizes Pedagógicas – SEEDF, juntamente com a norma geral 

instituída pela LDB orienta sobre os eixos transversais: educação para a diversidade, 

cidadania e educação em e para os direitos humanos e educação para a 

sustentabilidade.  

Entre os eixos inseridos, pode-se destacar o cidadão pleno é aquele que 

consegue exercer de forma integral os direitos inerentes à sua condição de sujeito. A 

educação, nesse ponto de vista, instaura-se como um instrumento para prevenir a 

exposição à situação de risco e de fomentar o seu desenvolvimento, posto que a 

cidadania se concretize no exercício dos direitos. 

O currículo, no Ensino Fundamental, foi reformulado, tendo uma nova versão 

em 2018 sendo mantido os pressupostos teóricos. Os eixos integradores do Ensino 

Fundamental são: Letramento e Ludicidade, que são pautados nos objetivos e 

conteúdos a serem ministrados pelo regente, levando em consideração a idade e o 

desenvolvimento cognitivo para cada segmento como pode ser apreciado no Currículo 

em Movimento da Educação básica do Distrito Federal. O Letramento, sobre esta 

ótica, é estabelecido pela apropriação de símbolos, o que configura o conteúdo a ser 

desenvolvido de forma lúdica para a série e idade correspondente, enquanto a 

Ludicidade pondera os objetivos associados a fenômenos da curiosidade e da 

intencionalidade do homem, em manifestar o seu processo crítico a partir da 
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estruturação do seu comportamento. É necessário destacar que 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. 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. 

 Em relação ao Ensino Médio, o currículo ainda está sendo reformulado com 

o intuito de aderir, posteriormente, ao Novo Ensino Médio. Esse currículo tem como 

eixos integradores entre os diversos conhecimentos: a ciência, a tecnologia, a cultura 

e o mundo do trabalho.   

A aprendizagem, nesse campo da pedagogia histórico-crítico, implica em uma 

concepção de educação sustentada na psicologia histórico-cultural e na premissa de 

como seres humanos são cognitivos e afetivos capazes de desenvolverem a 

interlocução com o outro e manter a igualdade de inteligências. Nesse processo de 

ensino, é necessário manter a complexidade do ato de aprender e do sujeito de 

codificar a informação de qualquer matéria independentemente da idade.  

No âmbito social, o indivíduo confronta inúmeros fenômenos sociais, como a 

discriminação, o racismo, a homofobia e depredação de pessoas que vivem no 

campo, assim são imprescindíveis para um trabalho consciente de uma educação em 

diversidade, a democratização dos atos sociais, bem como a inclusão para que todos 

possam usufruir os mesmos direitos e oportunidade.  

A ideia de que os conceitos ligados ao eixo passem por constantes 

modificações e movimentos, com o propósito em construir e selecionar dinâmicas 

sócio político-culturais, pedagógicas e intelectuais, com finalidade de promover 

construções coletivas com a participação da comunidade escolar. 

Para o ano 2021, a SEEDF propôs o Replanejamento Curricular. O 

replanejamento é um momento de revisão de práticas pedagógicas. A sociedade foi 

surpreendida pela pandemia causada pelo Coronavírus em 2020 e o alcance das 

metas traçadas foi prejudicado. Considerando o cenário atual, a SEEDF realizou o 

replanejamento para o ano de 2021, visando minimizar a defasagem advinda durante 

o ano anterior: “priorização curricular com foco em aprendizagens essenciais que 

fornecem flexibilidade para cada contexto e realidade. O ano de 2021 será um ano 

atípico, no qual a retomada do aprendizado essencial do ano anterior será, também, 

foco da práxis pedagógica”. A sede explicita que não se trata de um novo currículo, 
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mas um momento diferenciado pelas mudanças educacionais que afetaram o 

processo de ensino aprendizagem:  

“ O Replanejamento Curricular mantém os objetivos previstos no Currículo para cada 

área do conhecimento. Trata-se, portanto, de uma proposta pensada para auxiliar o 

desenvolvimento de ações que visam reduzir o distanciamento entre as aprendizagens 

propostas no currículo e as aprendizagens reais, considerando o atual cenário de 

pandemia que acometeu o país e o mundo a partir do primeiro bimestre letivo de 2020. 

Dessa forma, os conteúdos essenciais elencados possibilitam a priorização das 

aprendizagens, considerando as relações que eles estabelecem com as dimensões 

previstas no Currículo, e com os objetivos de aprendizagem postos para a série e suas 

progressões. Os conteúdos estão organizados por área de conhecimento e divididos 

por série e por componentes curriculares. ” 

 

 

 

11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO  

 

Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. Projetar 

significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período 

de instabilidade e buscar uma estabilidade em função da promessa que cada projeto 

contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado 

como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os 

campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. 

 

a. GESTÃO PEDAGÓGICA 

Em uma sociedade, em que a escola é a única instituição comprometida com 

a preparação do futuro, observa-se que não se pode oferecer cidadãos despreparados 

para comunidade, pois são eles que irão conduzir as regras do convívio social. Neste 

cenário, o indivíduo precisa exercer a sua função como cidadãos íntegros, capazes 

de analisar, criticar e transformar a sociedade em que vivem e a ao mesmo tempo 

está apto para atuar no mercado de trabalho e para contribuir com o progresso da 

comunidade.  
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Preparar uma pessoa para atuar como cidadão requer planejamento e ação. 

Neste sentido, a gestão pedagógica busca estratégias para formar uma equipe unida, 

inspirada nas demandas da sociedade, em prol de um ambiente saudável e 

humanístico, atrelado a um propósito transformador.  Por isso, destaca-se a 

necessidade de uma articulação estratégica capaz de envolver os discentes, frente a 

sua realidade sociocultural, e os conteúdos presentes no currículo em movimento. 

Alinhado a esse quesito, os processos pedagógicos são construídos para atender aos 

padrões de qualidade requeridos pela comunidade na qual a intuição está inserida.  

Mediante o cumprimento das demandas, a gestão pedagógica promoverá 

qualificação do corpo docente, para superar os desafios diários e promover a 

equidade entre os discentes. Para essa estratégia, busca-se o estabelecimento de 

metas para atender o padrão de qualidade atendido, o alinhamento de processo 

pedagógicos que otimize o desempenho do aluno frente sua dificuldade, a articulação 

de estratégias e métodos que possam promover a assimilação do conteúdo, além de 

oportunizar vivências em ambientes culturais distintos.    

Mesmo que a gestão pedagógica seja responsável pela maioria das decisões, 

é importante democratizar esse processo, principalmente no que se relaciona às 

sugestões de todos os envolvidos no ambiente escolar. Pais, alunos, professores, 

coordenadores e demais funcionários da escola devem sempre ter um espaço para 

manifestarem suas opiniões e, assim, contribuírem para um processo de gestão mais 

eficiente e que levará a uma melhor aceitação da marca no mercado educacional. 

b. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Entre as atribuições do supervisor administrativo, destaca-se a organização e 

administração do espaço escolar, com o devido cuidado com a limpeza e a adequação 

às necessidades dos seus usuários. Um supervisor administrativo, junto aos 

gestores, controla a operacionalização dos processos administrativos de uma escola, 

participando da elaboração da política administrativa, colaborando com informações, 

sugestões e experiências, a fim de contribuir para a definição de objetivos gerais e 

específicos e para a articulação da área administrativa com as demais. Está sob as 

responsabilidades de um supervisor administrativo supervisionar, organizar, 
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comandar, coordenar e controlar as atividades realizadas pelos demais servidores da 

EU. Em contribuição com o desempenho pedagógico, o administrativo garantirá a 

aquisição de equipamentos e de suprimentos necessários para o bom funcionamento 

da escola, bem como a manutenção da estrutura física e dos bens patrimoniais, entre 

consertos e inspeções, também são atribuições da gestão administrativa orientar 

quanto à utilização correta dos materiais adquiridos.  

c. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

A escola parte da premissa de que as experiências escolares abrangem todos 

os aspectos do ambiente escolar, tanto aqueles que compõem a parte explícita do 

currículo, como os que contribuem de forma implícita para a aquisição dos 

conhecimentos socialmente relevantes. É, portanto, imprescindível organizar os 

processos educativos de modo a acompanhar e a atender às exigências de 

aprendizagens em cada etapa do percurso formativo, uma vez que estes se dão em 

diferentes e insubstituíveis momentos da vida dos estudantes. 

A Lei nº 10.639 de 2003 instituiu a valorização da África por meio do ensino 

da História e Cultura da África e afro-brasileira em todas as escolas do país, 

determinando que a história da África seja tratada em perspectiva positiva, não 

privilegiando somente as denúncias da miséria que atinge o continente. Debater a 

existência do racismo no Brasil e a necessidade de valorização e respeito aos negros 

faz parte da cultura africana. 

As marcas da cultura de raiz africana devem ser ressaltadas particularmente 

em Artes, Literatura e História do Brasil. Aprofundar-se nas causas e consequências 

da dispersão dos africanos pelo mundo e abordar a história da África antes da 

escravidão, devendo, também, enfocar as contribuições dos africanos para o 

desenvolvimento da humanidade e as figuras ilustres que se destacaram nas lutas em 

favor do povo negro. Os professores de Arte e História valorizam a identidade negra, 

realizando trabalhos, mesmo que de forma remota, pesquisa da influência da cultura 

na dança, na música, como o samba, o maracatu e os instrumentos musicais, na 

religiosidade e no jogo de capoeira, projeto diversidade (anexo 1). As apresentações 

dos trabalhos produzidos ocorrerão de acordo com o cronograma pré-estabelecido no 

fim de cada projeto presente no anexo. 



 

 

52 

 

Em relação às disciplinas relacionadas ao Currículo, buscar-se-á, na medida 

do possível, a interação conforme especificada anteriormente, sendo esses assuntos 

abordados nas coordenações e as decisões tomadas em conjunto, possibilitado a 

participação de toda a comunidade, na tentativa de resgatar a aproximação dos 

responsáveis pelos nossos alunos na construção do conhecimento dos futuros 

dirigentes da nossa democracia. 

O Projeto Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação trabalhará 

com o Centro Educacional CED 8 do Gama. A escolha dessa escola foi pelo fato de 

ela estar num processo de estruturação do seu ensino médio e ainda não tem uma 

tradição de aportar estudantes para a Universidade de Brasília e especificamente para 

os cursos  de engenharia da UnB - campus Gama, (anexo 2). 

Para o ensino médio, buscamos, primeiramente, a prática da oralidade e a 

valorização da expressão e linguagem oral, voltados para a escrita, há o projeto de 

redação para todas as séries do Ensino Médio, utilizando a disciplina de práticas 

pedagógicas (PD) (anexo 3). Além do projeto de literatura que contribui para a 

formação do ser humano, propicia a exploração de inúmeras possibilidades de 

educação no desenvolvimento social e apresenta formas criadoras da linguagem e 

dos valores que nos representam (anexo 4). 

A concepção da educação em tempo integral, apesar de antiga, ainda não está 

plenamente implementada no sistema educacional brasileiro, e, nesse contexto, o 

Ensino Médio em Tempo Integral se apresenta como uma tentativa de auxiliar as 

unidades educacionais a alinhar-se a tal modelo, (anexo 8). 

O Circuito de ciências é uma maneira de socializar as produções, dando 

visibilidade aos experimentos, bem como contribuir com a difusão do conhecimento 

entre a comunidade escolar. 10º Circuito de Ciências das escolas públicas do Distrito 

Federal, (anexo 9). 

 O projeto Literatura em Cordel tem como objetivo demonstrar a eficácia da 

literatura de cordel como recurso pedagógico no ensino de Língua Portuguesa, (anexo 

10). 

 A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um 

projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo 

Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira 
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de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, (anexo 11). 

 O Projeto Aprender Valor é uma iniciativa do Banco Central do Brasil que tem 

como objetivo estimular o desenvolvimento de competências e habilidades de 

Educação Financeira e Educação para o Consumo em estudantes das escolas 

públicas brasileiras, (anexo 12). 

 A Olimpíada Nacional de História do Brasil é um projeto de extensão da 

Universidade Estadual de Campinas, desenvolvido pelo departamento de História, por 

meio da participação de docentes, alunos de pós-graduação e de graduação, (anexo 

13). 

 Avaliação da equipe gestora e pedagógica do CED 08 Gama, no 1º semestre 

de 2021, (anexo 14). 

 Plano de retorno comitê local CED 08 Gama, (anexo 15). 

Diante deste cenário observa-se que a educação não é uma atividade solitária. 

Nela, as pessoas interagem e colaboram umas com as outras. Isso vale não só para 

mestres e alunos, mas também para a equipe envolvida na gestão. 

 

d. GESTÃO DE PESSOAS 

A respeito da gestão administrativa, cabe ao supervisor fiscalizar e orientar 

quanto o cumprimento das leis, diretrizes e estatutos, garantidos aos servidores de 

carreira e/ou contrato presente nesta UE. 

A este departamento, observa-se, também, a responsabilidade em manter o 

quadro funcional completo para o bom desempenho desta instituição.  

e. GESTÃO FINANCEIRA 

 

A principal função da administração financeira é informar para instâncias 

superiores e locais de forma transparente como esta intuição obtém recursos e qual a 

destinação destas recitas em prol do bom desenvolvimento das atividades 

acadêmicas.    
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Observa-se que uma proximidade entre escola e Secretaria de Educação 

favorecerem bons resultados mais expressivos nas avaliações oficiais. Devido à 

capacidade de orientar as instituições rumo à excelência. 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

O equilíbrio entre gestão pedagógica e gestão administrativa é essencial para 

que a instituição alcance os seus objetivos. Sobre este ponto de vista, busca-se 

reavaliar as propostas inseridas neste documento sempre que necessário para 

atender às necessidades dos nossos estudantes. 

Como documento democrático, o PPP pode ser, sempre que possível, 

reestruturado para atender às demandas. Sabe-se que a dinamicidade cultural deve 

estar presente no contexto educacional. 

Por se tratar de uma construção coletiva, que envolve questões ideológicas e 

práticas, esta deve estar sempre bem alinhada para promoção do sucesso da 

instituição como instrumento formador de cidadão, capaz de satisfazer os estudantes 

e impactar positivamente a sociedade.      
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PROJETOS ESPECÍFICOS: 

  

PLANOS DE AÇÕES  
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Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 do Gama 
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APRESENTAÇÃO 

 

" Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não no corpo, a 

sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro." 

    Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

CRE – GAMA CED 08 

Nome do projeto: Diversidade 

Séries: 6º, 7º, 8º e 9º Ensino Fundamental; 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio.  

Idealização e organização: Coordenação e professores 

Tempo de execução: Ao longo do ano letivo, culminando no dia 20 de Novembro. 

Característica: Projeto transdisciplinar, envolvendo todas as modalidades de ensino. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O termo “racismo”, geralmente, expressa o conjunto de teorias e crenças 

que pregam uma hierarquia entre as raças, entre as etnias, ou ainda uma 

atitude de hostilidade em relação a determinadas categorias de pessoas. 

Pode ser classificado como um fenômeno cultural, praticamente 

inseparável da história humana. 

A “discriminação”, por sua vez, expressa a quebra do princípio da 

igualdade, como distinção, exclusão, restrição ou preferência, motivado 

por raça, cor, sexo, idade, trabalho, credo religioso ou convicções 

políticas. 

Já o “preconceito” indica opinião ou sentimento, favorável ou desfavorável, 

concebido sem exame crítico, ou ainda atitude, sentimento ou parecer 

insensato, assumido em consequência da generalização apressada de 

uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, conduzindo geralmente à 

intolerância. 

Ricardo Antonio Andreucci no Empório do Direito 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

O Brasil, em grande medida resultado de um passado escravocrata e com 

grande miscigenação de etnias e povos, abriga em seu interior grande variedade de 

trajetórias históricas, de culturas e de heranças. Apesar de tradicionalmente sermos 

vistos (e nos vermos) como um país no qual as “raças” conseguiram uma convivência 

pacífica e harmoniosa, cada vez mais tomamos consciência das disparidades e 

barreiras sociais que diferentes grupos e etnias são submetidas em seu cotidiano. 

Segundo Cristina Baida Beccari, encontramos as desigualdades oriundas dos vários 

anos de exploração econômica das classes pobres, dos mais de três séculos de 

escravidão e da subsequente abolição que, sem que fossem propiciadas as condições 

mínimas para eles subsistissem, jogou uma imensa parcela da população na margem 

da sociedade.  

https://www.geledes.org.br/racismo-e-preconceitos/
https://www.geledes.org.br/racismo-e-preconceitos/
https://www.geledes.org.br/racismo-e-preconceitos/
http://emporiododireito.com.br/preconceito-discriminacao-e-intolerancia-no-brasil/
https://www.direitonet.com.br/artigos/perfil/exibir/96934/Cristina-Baida-Beccari
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A pandemia que atualmente se impõe sobre o mundo, e de modo específico 

em nosso país, pode ser entendido de maneira dupla sobre os aspectos sociais 

abordados pelo projeto: de um lado nos impõe as dificuldades do ensino remoto que 

embora insuficiente perante as necessidades educacionais e limitações econômicas 

de nossos alunos, ao mesmo tempo evidencia de modo mais latente como as 

diferenças sociais impactam no desenvolvimento educacional de nossos alunos. 

Tendo em mente tal situação, um projeto que lance luz sobre as diferenças e 

diversidades (positivas e negativas) se mostra necessário, ainda que insuficiente. O 

ensino remoto, da maneira que foi implementado em nosso país, embora seja, sem 

sombra de dúvidas, um elemento limitador, não deve ser entendido como algo que 

impeça a reflexão sobre as condições sociais a que grande parte da população está 

inserida. Dessa forma, poderemos nos apropriar de diferentes ferramentas 

tecnológicas, tais como vídeo chamadas, streaming e lives que, apesar de 

insuficientes, se mostram como necessárias no atual contexto. 

Diante de tanta diversidade e complexidade de valores sociais, buscamos em 

um contexto único levantar uma reflexão sobre a história de nosso povo, abordando 

em nosso projeto a busca e a promoção de políticas específicas que possam nos 

ajudar a diminuir os antigos muros, físicos ou não, construídos dentro do nosso país.  

 

OBJETIVO GERAL 

 O resgate da importância do diálogo na inclusão de uma convivência harmônica 

com a diversidade. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

a) Valorizar a Cultura Negra; 

b) Promover a reflexão e resgate da dignidade humana; 

c) Promover debates acerca de situações cotidianas preconceituosas.  

d) Estabelecer uma reflexão crítica sobre o nosso contexto social.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento do projeto estará em consonância com os blocos 

temáticos citados e, dentro das realidades de cada disciplina/professor, será 
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trabalhado ao longo do ano, visando criar pontes entre o projeto e os conteúdos 

trabalhados em sala de aula. Em razão da crise sanitária que o país atravessa, todo 

o projeto se desenvolverá, ao menos em princípio, de modo remoto, tal como as aulas 

regulares previstas para o ano 2021. Tal como no ano anterior, serão realizadas 

palestras e rodas de debate acerca do tema trabalhado com professores da instituição 

e palestrantes convidados.  

 

1- Bloco Temático 

* História, Cultura e Diversidade: Quais as coisas que fazem parte da nossa 

cultura que adquirimos por influência africana? 

* Ser humano, Direitos humanos e Igualdade: Como o negro é visto dentro da 

nossa sociedade? 

* Educação, Ética e Etnia: Valorização e respeito da nossa própria identidade. 

 

2 - Conteúdos em Foco 

O conteúdo foco é a educação voltada para consciência da importância do 

negro para a constituição e identidade da nação brasileira e principalmente, do 

respeito a diversidade humana e a abominação do racismo e do preconceito, 

desenvolvido por meio de um processo educativo do debate, do entorno, buscando 

nas nossas próprias raízes a herança biológica ou cultural trazida pela influência 

africana. 

 

3 - Apropriação de diversos saberes, além da conscientização sobre temas 

relevantes como Legislação, Tolerância, Direitos e Deveres, bem como o resgate da 

cultura. 

* Desenvolvimento de Valores - Conceitos e Procedimentos; 

* Apropriação de novas aprendizagens, a partir de reflexões e 

esclarecimentos sobre outras culturas. 

 

 4 - Avaliação: 

 

A avaliação deve ser feita prioritariamente a partir dos alunos, buscando 

analisar o aprendizado e apropriação que estes tiveram dos temas trabalhados. Dessa 
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forma, não se busca mensurar apenas em pontuação a participação dos alunos 

(apesar de também ser uma forma válida de avaliação), mas, principalmente, 

compreender e melhorar o desenvolvimento do projeto para anos posteriores. Isso 

significa que o resultado da avaliação não busca apenas pontuar o aluno, mas analisar 

o processo como um todo, inclusive a parte cabível ao corpo docente. Um trabalho 

dessa natureza não deve ser entendido como um “produto fechado”, mas sim como 

um processo de constante melhora e, para isso, a avaliação se faz necessária, porém, 

deve ter em vista, prioritariamente, o desenvolvimento e aplicação do próprio projeto.  

 

CRONOGRAMA 

 Ao longo do ano de 2021, serão realizadas, de modo remoto, coordenações e 

formações continuadas para que os professores possam direcionar debates sobre os 

temas: feminicídio, autoestima, direitos humanos, democracia, racismo, xenofobia, 

etc. Em especial, a partir do segundo semestre, começarão a ser desenvolvidos temas 

que culminarão na Semana da Consciência Negra, momento no qual serão 

reservados períodos específicos dentro da grade regular para a realização e 

apresentação dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. Inicialmente, todos os 

trabalhos, seminários, palestras, etc, estão previstos na modalidade EAD e, havendo 

possibilidade, poderão ser realizados trabalhos presenciais. 
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                                        Governo do Distrito Federal 

                                  Secretaria de Estado de Educação 

                              Diretoria Regional de Ensino do Gama 

                                  Centro Educacional 08 do Gama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO MENINAS NAS CIÊNCIAS EXATAS,   

ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO   
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APRESENTAÇÃO 

 

 Dados Gerais do Projeto 

Título do Projeto  Elas na engenharia da UnB campus  Gama 

Nome da Coordenadora do 

Projeto 

Roseany de Vasconcelos Vieira  Lopes 

Titulação Máxima da  

Coordenadora do  Projeto 

Doutora 

Curso de graduação em  

engenharias, ciências  exatas ou 

computação a  ser estimulado 

Engenharia de Energia  

Engenharia Automotiva  

Engenharia Aeroespacial  

Engenharia Eletrônica 

Instituição de Execução  do 

Projeto (ICT) 

Universidade de Brasília (UnB) Faculdade 

UnB Gama (FGA) Campus Gama 

Instituição colaborada Centro Educacional 8 do Gama (CED 8) 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

CRE – GAMA CED 08 

Nome do projeto: Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação   



 

 

64 

 

Professor(a): Mônica Cristina França 

Séries: 1º, 2º e 3º ano 

Período Duração: Ano letivo 2021 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O projeto trabalhará com o Centro Educacional CED 8 do Gama. A escolha 

dessa escola foi pelo fato de ela estar num processo de estruturação do seu ensino 

médio e ainda não tem uma tradição de aportar estudantes para a Universidade de 

Brasília e especificamente para os cursos  de engenharia da UnB - campus Gama. A 

CED 8 fica em uma das regiões mais carentes da cidade do Gama e é relativamente 

pequena comparada com as demais escolas de ensino médio da  cidade do Gama.   

Outro fator importante pela escolha do CED 8 foi o fato da primeira aluna a 

ingressar no campus UnB Gama ter sido participante de um projeto similar executado 

em 2013.  

         Ou seja, o exemplo dessa aluna é fundamental para incentivar as meninas da 

CED 8 para a carreira de engenharia.   

 Os cursos Engenharia de Energia, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Automotiva, Engenharia Aeroespacial ou Engenharia de Software foram criados em 

2008 no campus Gama da Universidade de Brasília.   

Em cada seleção de ingressos para os cursos do campus Gama, todas as vagas são 

preenchidas.  A concorrência para os cursos é muito grande e percebe-se que 

estudantes de várias partes do Distrito Federal e do país concorrem às vagas 

oferecidas. Isso faz com que o número de candidatos provenientes da região de 

abrangência do campus Gama nos cursos de engenharia ainda seja baixo. Em 2008 

a participação era de 10% dos alunos e em 2011 esse número chegou a 26% (Silva 

et al. 2011). 

Suscitam-se diversos fatores que possam estar interferindo na reduzida participação 

das alunas do ensino médio das escolas da região de abrangência da FGA nos cursos 

de engenharia. Dentre eles, foram observados que:   

• há uma ausência da noção de pertencimento a uma universidade com qualidade  

• a baixa autoestima dos alunos de ensino médio com relação à acessibilidade à 

Universidade de Brasília.  
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• Ensino básico público, ou mesmo privado, de baixa qualidade;  

• Opção das alunas por entrarem primeiramente no mercado de trabalho e não na 

universidade  

• visão generalizada que os cursos de engenharia não são para meninas  

Outra dificuldade encontrada nos primeiros anos do curso é a alta taxa de evasão 

entre as estudantes do sexo feminino. Essa evasão é resultado de diversos fatores:   

• Alunas que depois de conhecer o curso de engenharia não se identificam com a 

engenharia e se transferem para outros cursos;   

• Alunas que não conseguem acompanhar o curso e tem muita dificuldade para passar 

nas disciplinas iniciais do curso de engenharia, e em seguida desistem ou são 

desligadas;  

Essa proposta escolheu trabalhar com alunos do Centro Educacional 8 do 

Gama (CED 8). O CED 8 do Gama é uma escola de ensino médio relativamente nova, 

que fica na região mais carente no setor sul da cidade de Gama. Em comparação com 

as outras escolas tradicionais de ensino médio pública do Gama, que tem entre 1000 

e 2500 alunos, ela é relativamente pequena e está consolidando ainda seu ensino 

médio.   

O CED 08 do Gama foi inaugurado em 1972 para atender o ensino fundamental. A 

escola tem atualmente 476 alunos no ensino médio, 476 alunos no ensino 

fundamental e 120 alunos no turno integral, totalizando 1022 alunos regularmente 

matriculados.   

A partir de 2010, a escola iniciou suas atividades com a modalidade do ensino 

médio. Durante este período a escola promoveu o ingresso de poucos alunos na 

Universidade de Brasília.  Somente em 2016 o primeiro estudante provindo do ensino 

médio do CED 8 conseguiu entrar num dos cursos de engenharia da UnB. Este 

estudante fez parte do projeto "Elas na Engenharia",  desenvolvido entre 2013-2015 

e que teve apoio da Chamada Nº 18/2013 MCTI/CNPq/SPM PR/Petrobras - Meninas 

e Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharias e Computação.  

A experiência até o presente momento mostrou que é preciso intensificar o 

trabalho na escola e dar condições para que essa iniciativa se consolide. Percebe-se 

a necessidade de preparar as alunas de ensino médio para a especificidade do curso 
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de engenharia, mostrando de uma forma lúdica o que consiste cada engenharia do 

campus do Gama, demonstrando aplicações e mostrando a área de atuação dos 

engenheiros formados.   

Além disso, também há a necessidade de se preparar as alunas de ensino 

médio de forma mais efetiva para o curso de engenharia, por meio de uma atuação 

direta no ambiente da escola, com a participação direta dos professores de ensino 

médio. 

 

OBJETIVO GERAL 

 O objetivo geral desta proposta consiste em estimular alunas da escola de 

ensino médio Centro Educacional 8 (CED 8) da cidade do Gama para participar em 

atividades de iniciação científica e extensão relacionadas aos cursos de engenharia 

da Universidade de Brasília - campus Gama e despertar o interesse vocacional pela 

profissão de engenheira.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover os cursos de engenharia junto a alunas de ensino médio para o 

interesse vocacional pela engenharia;  

Preparar um grupo de alunas de ensino médio do Centro Educacional 8 da 

Cidade do Gama para a Universidade por meio de acompanhamento das atividades 

escolares e por meio de atividades de extensão no ambiente universitário;  

Acolher alunas na fase inicial do curso de engenharia para participar de 

atividades de extensão para que elas fiquem motivadas a continuar o curso.  

 

 

METODOLOGIA 

A metodologia consiste em ações de tutoria, reforço escolar, experimentação, 

além de ambientação ou inserção das alunas no ambiente universitário. Consideram-

se as seguintes atividades metodológicas:  

1. Acompanhamento das atividades escolares das meninas no ambiente da 

escola;  
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Num projeto dessa natureza, onde se espera que as alunas entrem na 

universidade, é importante acompanhar as alunas nas atividades escolares e, quando 

necessário, oferecer reforço nas disciplinas de matemática, física e química. A 

proposta é que, pelo menos uma vez por semana, os bolsistas do projeto tenham esse 

acompanhamento com os estudantes universitários. Funcionará como um grupo de 

estudo, também aberto a outras alunas/alunos não bolsistas da escola.   

2. Trabalhos e estudos dirigidos;  

Na escola de ensino médio a metodologia adotada com as alunas de iniciação 

científica júnior consistirá na realização de trabalhos e estudos dirigidos na temática 

de engenharia.   

3. Aula-experimento nos laboratórios de engenharia;  

As disciplinas que as alunas mais temem no ensino médio são matemática, 

física e química. Uma maneira de tornar essas disciplinas mais atrativas é por meio 

de experimentação em laboratório, mostrando aplicações de engenharia e a aplicação 

da teoria.  

A proposta é que se receba as bolsistas e voluntárias do projeto nos 

laboratórios de engenharia para participar de experimentos simples nos laboratórios 

de eletricidade, termo fluidos, materiais, combustíveis e eletrônica na Faculdade UnB 

Gama em horários programados.  

4. Participação em feiras de ciências, exposições e congressos e outros eventos 

de extensão na Universidade.  

A prática de preparar e apresentar experiências de ciências/engenharia no 

ambiente da escola ou em eventos de extensão na Universidade é outra proposta 

metodológica. A participação ativa da aluna, mostrando o que aprendeu num 

ambiente lúdico, como, por exemplo, feira de ciências, aumenta a autoconfiança e a 

aprendizagem da mesma.  

 

 

CRONOGRAMA 

Ocorrerá durante o ano letivo de 2021. 
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           Governo do Distrito Federal 

                                Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 Gama 
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APRESENTAÇÃO 

 

“ Pelo poder da palavra, ela pode agora navegar        nas 

nuvens, visitar as estrelas, entrar no corpo de animais, fluir com 

a seiva das plantas, investigar a imaginação da matéria, 

mergulhar no fundo de rios e de mares, andar por mundos que 

há muito deixaram de existir, assentar-se dentro das pirâmides 

e de catedrais góticas, ouvir corais gregorianos, ver os homens 

trabalhando e amando, ler as canções que escreveram, 

aprender das loucuras do poder, passear pelos espaços da 

literatura, da arte, da filosofia, dos números, lugares onde seu 

corpo nunca poderia ir sozinho.. corpo espelho do universo! 

Tudo cabe dentro dele! ” 

Rubem Alves   

 

 A produção textual pode ser apontada como uma das atividades desenvolvidas 

pela escola que colabora com a interação e a partilha de conhecimento de mundo. 

Nesse sentido, baseando-se em nossa experiência como profissionais da educação, 

propomos um projeto de redação – A arte de escrever bem – para esse 

estabelecimento de ensino. 

  Sabe-se que a produção textual apresenta resultados insatisfatórios na escola, 

pois os alunos têm dificuldades em elaborar textos estruturados e transmitir suas 

ideias.  Devido a isso, o projeto consiste na realização de aulas de redação para 

alunos do ensino médio em fase preparatória para os vestibulares e o ENEM (Exame 

Nacional de Ensino Médio). Essas aulas serão realizadas no horário da parte 

diversificada do currículo. Com isso, objetiva-se auxiliar os alunos em sua capacitação 

para produzirem redações com bons argumentos e pensamento crítico. As redações 

podem ser produzidas de diferentes formas, como textos narrativos, descritivos e 

dissertativos, pois a elaboração dependerá da série em qual serão aplicadas. Como a 

redação é um dos principais itens avaliados em provas como o ENEM e vestibulares 

e se tornou imprescindível para o ingresso do aluno nas universidades, é preciso que 

o aluno seja estimulado, bem como aprenda as técnicas corretas de produção textual. 

Daí a necessidade de oferecer aulas específicas aos estudantes do ensino médio. 
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Nesse sentido, é preciso que os estudantes ampliem sua visão do que seria escrever 

bem, levando-se em consideração que o domínio da norma padrão é importante.  

 De acordo com os PCNs, o desenvolvimento da competência linguística do 

aluno no Ensino Médio. 

 

[...] não está pautado na exclusividade do domínio técnico de uso da língua legitimada 

pela norma padrão, mas, principalmente, no saber utilizar a língua, em situações 

subjetivas e/ou objetivas que exijam graus de distanciamento e reflexão sobre 

contextos e estatutos de interlocutores. (p. 11) 

 

 Portanto, a redação é considerada hoje objeto de significação, ou seja, como 

uma forma verbal organizada e estruturada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

IDEALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO: Professora Eufrázia de Souza 

Rosa. 

PÚBLICO ALVO: Alunos de Língua Portuguesa do Ensino Médio regular dos 

primeiros, segundos e terceiros anos.  

 

JUSTIFICATIVA 
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 Esse projeto tem origem em um problema que tem se agravado nos últimos 

anos: o estudante do ensino médio, no geral, ainda tem extrema dificuldade para 

escrever e, então, na maioria das vezes, ele reproduz, em sua escrita, frases, clichês 

ou trechos de textos lidos, escrevendo um texto que não revela um fio condutor 

orientador de sua escrita. A equipe de Língua Portuguesa desse estabelecimento de 

ensino avalia que a causa deste problema reside na ausência de um trabalho que 

oportunize vivenciar a escrita e a reescrita de texto. Diante deste cenário, 

consideramos que os professores dessa área devem buscar estratégias que 

possibilitem ao aluno técnicas para escrever bem o seu texto, num processo contínuo 

de autoaprendizagem. 

 É necessário destacar que o problema enfrentado pelos discentes com relação 

à produção escrita tem se tornado preocupação constante de diversos autores. 

Escrever não é apenas codificar a fala em sinais gráficos, portanto o fato de um texto 

escrito não ser satisfatório não significa que seu produtor tenha dificuldades quanto 

ao uso da linguagem coloquial, mas que não domina os recursos específicos da 

modalidade escrita. A escrita possui normas próprias como regras de ortografia, de 

pontuação, de concordância, de uso de tempos verbais, entre outras. Infelizmente, a 

simples utilização de tais regras e de outros recursos da norma culta não garantem 

que um texto seja bem escrito. Segundo alguns autores, é necessário preocupar-se 

com a constituição de um discurso capaz de representar uma interação entre o 

produtor do texto e seu receptor e também da finalidade para a qual o texto foi 

produzido. Para que este discurso seja bem-sucedido, é preciso que o mesmo se 

constitua de um todo significativo e não fragmentos isolados justapostos. No interior 

de um texto, é necessária a existência de elementos que estabeleçam uma ligação 

entre as partes, isto é, elos significativos que permitam coesão ao discurso. Um texto 

é considerado coeso quando suas partes se referem mutuamente, só tendo sentido 

quando consideradas em relação umas com as outras. 

 Tendo em mente que a produção de um texto escrito envolve problemas 

específicos de estruturação do discurso, de coesão, de argumentação, de 

organização de ideias e escolha de palavras, já que escrever não é apenas codificar 

sinais gráficos, mas comunicar-se de maneira competente com o interlocutor, cabe a 

equipe de Língua Portuguesa fazer um levantamento das dificuldades que os alunos 

apresentam a fim de programar atividades futuras que visem a sanar os problemas 
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detectados e colocar em prática o projeto de redação proposto na parte diversificada. 

Professores podem e devem planejar um ambiente, em sua dimensão tanto física 

quanto social, no interior da unidade escolar, mais especificamente na sala de aula, 

que se constitua num espaço cultural capaz de instigar/sugerir/convocar certos 

conhecimentos, atitudes, valores, desejos e reflexões, formando leitores dentro das 

diferentes naturezas da linguagem escrita e visual; agregando ao ato solitário da 

leitura do texto escrito o movimento de luz e sons; motivando e formando 

alunos/leitores, mesmo dentro dessa sociedade, tão urbana e tecnológica, em que 

estão inseridos. Uma orientação eficiente para a prática de produção de textos, na 

escola, deve envolver procedimentos fundamentais distribuídos em dois grandes 

momentos: o que antecede e o que coincide com o ato de escrever, propriamente 

dito.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo principal é o estudo, a análise e a aplicação de estratégias 

discursivas e textuais, de forma a desenvolver a competência linguística do aluno, 

capacitando-o a produzir textos de diversos tipos e gêneros, especialmente o 

dissertativo-argumentativo. Visamos aprofundar modelos dissertativos, artigos de 

opinião, crônicas argumentativas, etc., considerando as principais características 

desse padrão textual. 

 Em concomitância, desenvolveremos análise das qualidades textuais com 

clareza, síntese, coesão, adequação, entre outros, à luz dos conteúdos exigidos pelos 

principais vestibulares e pelo Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

– Reconhecer a importância da leitura como ato libertário e consequentemente 

necessário ao desenvolvimento humano. 

– Reconhecer a importância da linguagem verbal e não verbal dos sistemas de 

comunicação para a organização e estruturação de diferentes gêneros e 

tipos textuais. 
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– Conhecer ou reconhecer o gênero do texto que se lê ou produz adequados às 

diversas práticas sociais, considerando as peculiaridades inerentes aos domínios 

discursivos a que pertencem. 

– Atribuir significado aos gêneros textuais que lê pela ativação de conhecimentos 

acumulados ao longo de sua vida e pelas inferências que realiza com tais 

conhecimentos. 

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 A leitura é um dos meios mais importantes para a consecução de novas 

aprendizagens; possibilita a construção e o fortalecimento de ideias e ações. Krielg 

(2002) afirma que “ninguém se torna leitor por um ato de obediência, ninguém nasce 

gostando da leitura. A influência dos adultos como referência é bastante importante 

na medida em que são vistos lendo ou escrevendo”. Sabe-se que não é suficiente 

apenas o ato de ler, é preciso analisar, interpretar, conhecer para poder produzir bons 

textos.  

 Platão e Fiorin (2000) consideram que um dos aspectos importantes ao ler um 

texto é que, em princípio, quem o produz tem o objetivo de convencer o leitor de algo. 

Assim, todo texto tem, por trás de si, um produtor que procura persuadir seu leitor 

utilizando para isso diversos recursos de natureza lógica e linguística. A todos esses 

recursos, tais autores chamam de procedimentos argumentativos. Dentre tais 

recursos está a unidade do texto, isto é, o texto deve tratar de um só assunto. Essa 

qualidade é um dos mais importantes recursos argumentativos, já que um texto 

dispersivo, cheio de informações desencontradas não é entendido pelo leitor. Além 

disso, o escritor deve cuidar de confirmar com exemplos adequados às afirmações 

que faz. Uma ideia geral e abstrata ganha mais confiabilidade quando vem 

acompanhada de exemplos concretos adequados. Um último recurso argumentativo 

é a refutação dos argumentos contrários. Assim sendo, um texto, para ser 

convincente, não pode ignorar opiniões opostas àquelas que se defendem em seu 

interior. Ao contrário, deve expor com clareza as objeções conhecidas e refutá-las 

com argumentos sólidos. Em última instância, Infante (1991) afirma que não se pode 

traçar uma distinção absoluta entre coesão e argumentação. A coesão garante a 

relação entre as partes de um texto que tomadas como um todo constituem um ato de 
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argumentação. Desta forma, a coesão e a argumentação contribuem para a 

constituição de um conjunto significativo que torna possível o estabelecimento de uma 

relação entre o sujeito que escreve e seu interlocutor. 

 A prática da produção textual visa formar alunos escritores competentes, aptos 

a criar textos coerentes, coesos e eficazes. É papel da escola propor aos alunos 

atividades diversificadas que constituam um desafio a sua criatividade e ao seu 

desempenho e que permitam desenvolver sua competência escrita, conforme 

recomendam os Parâmetros Curriculares de Ensino, os quais ainda declaram que: a 

produção de discurso não acontece no vazio. Ao contrário, todo discurso se relaciona, 

de alguma forma, com os que já foram produzidos. Nesse sentido, os textos, como 

resultantes da atividade discursiva, estão em constante e contínua relação uns com 

os outros, ainda que, em sua linearidade, isso não se explicite.  

 No que tange às orientações específicas para o ensino da produção textual, os 

PCNs afirmam que “o trabalho com produção de textos tem como finalidade formar 

produtores competentes e capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes” 

(p. 47). Entende-se por escritores competentes aqueles capazes de selecionar o 

gênero a ser utilizado de acordo com suas necessidades discursivas; aqueles capazes 

de planejar, de sumarizar, de organizar de modo coeso e com coerência o que será 

dito, levando em consideração as especificidades de cada gênero; aqueles capazes 

de relacionar seu texto a outros, utilizando-se de paráfrases, referências, dentre outros 

recursos; como também aqueles capazes de revisar o seu próprio texto, de modo a 

detectar possíveis problemas que interfiram no processo de leitura e interpretação do 

leitor. Mas, formar produtores competentes capazes de refletir sobre os seus próprios 

erros, de acordo com os PCN, requer uma prática continuada com textos, ou seja, é 

necessário que os alunos entendam a provisoriedade do texto, a importância da 

revisão, o uso de rascunhos para a superação dos problemas textuais, como também 

da necessidade de reescrita de seus textos. Isso se deve ao fato de que por meio da 

reescrita, o aluno será capaz de analisar seu próprio processo de aprendizado, 

tornando-se, portanto, artífice do seu conhecimento. Logo, a reescrita pode levar o 

aluno a uma autonomia na produção textual, capacitando-o a reconhecer seus erros.  

 Nesse sentido, o trabalho de produção textual como um processo é, sem 

dúvidas, enriquecedor, pois permite que o aluno após a produção textual: i) elimine 

problemas superficiais de escrita ou digitação; ii) verifique se a pontuação foi utilizada 
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de modo correto; iii) reorganize as ideias do texto, como também, sua estruturação; 

iv) elimine termos ou frases desnecessárias para a compreensão do texto; esse 

processo permite também que o aluno após a correção do professor, v) busque 

solução para os problemas como ortografia, pontuação, estruturação de ideias, 

apontados pelo professor. Dessa forma, é o professor quem deve determinar a 

reescrita do texto do aluno, de acordo com as necessidades dele. Isso significa que o 

professor deve solicitar nova reescrita, caso os problemas textuais dos alunos 

persistam. Assim, a correção do professor é de suma importância, pois é por meio 

dela que serão apontados os problemas encontrados no texto, para que, assim, o 

aluno possa superá-los e evitá-los numa próxima produção. É, por isso, que podemos 

ressaltar, mais uma vez, a importância da reescrita após a correção do professor, pois 

o aluno, ao apenas verificar a correção do professor, dificilmente se apropriará dela, 

podendo repetir tais erros em outro momento. Mas com a reescrita, a possibilidade de 

aprendizado dos variados aspectos textuais é, certamente, maior. Entretanto, para 

além de apenas solicitar a reescrita, faz-se necessário que o professor instrua o aluno 

a como reescrever o texto. Em um relato sobre sua prática com a produção textual, 

Guedes (2009) conta que, após a correção, as produções eram lidas em aula e 

discutiam-se as anotações realizadas na correção. Analisavam-se os textos que 

apresentavam inadequações e, em seguida, davam-se instruções para a reescrita 

desses textos. Desse modo, reescrever o texto não era uma atividade sem 

direcionamento, pois o aluno recebia instruções específicas de como reescrever o 

texto. Esse autor, no intuito de direcionar um trabalho com a reescrita, afirma que ao 

produzirmos e também ao reescrevermos um texto, devemos levar em consideração 

quatro elementos: unidade temática, concretude, objetividade e questionamento. 

Sobre o primeiro elemento, o autor afirma que, ao produzirmos um texto, é imperativa 

uma seleção do que será dito, uma delimitação de tema. Não se podem abarcar vários 

assuntos em um texto. Assim, é indispensável escolher um e tratá-lo com 

profundidade, o que não acontece se abordarmos várias questões ao mesmo tempo. 

Sobre o segundo elemento, Guedes (2009) ressalta que o texto precisa ser concreto, 

ou seja, não generalizado; é necessário tratar de assuntos específicos. Quanto à 

objetividade, adverte-se a necessidade de uma finalidade clara. E, quanto ao 

questionamento, o autor afirma que o texto precisa girar em torno de uma questão que 

é respondida na medida em que o leitor lê. O trabalho do professor com relação à 
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reescrita, portanto, é direcionar os alunos a uma análise do uso ou desuso dos 

elementos anteriormente apontados, mostrando como o texto pode ser melhorado. 

Considerar tais elementos, unidade temática, concretude, objetividade e 

questionamento, evita ainda que a correção do professor gire em torno dos problemas 

meramente gramaticais encontrados nos textos.  

 Diante do exposto, percebe-se que se torna impossível o trabalho de um 

professor de Língua Portuguesa se não dispor de mais aulas, visto que o mesmo tem 

que desenvolver conteúdos de gramática, literatura e redação. O projeto surge para 

sanar as dificuldades apresentadas pelos estudantes na hora de produzir um texto, 

para tanto, conta-se com as duas aulas da parte diversificada dentro da grade horária 

do professor de português, pois somente assim pode-se oferecer um tempo de 

qualidade para o aluno e para sua aprendizagem significativa.  

 

METODOLOGIA 

 

 É imprescindível ter em mente que a habilidade de escrever bem não é inata, 

portanto são necessárias aulas a mais e técnicas diversas para não se tornar o projeto 

inviável. As aulas serão oferecidas na parte diversificada do currículo (PD) e a equipe 

de Língua Portuguesa trabalhará: leitura, análise interpretativa, elaboração de 

argumentos, coesão e, principalmente, coerência. 

 Durante as aulas, os alunos irão exercitar a reflexão sobre os temas e serão 

orientados a selecionar argumentos para defenderem o posicionamento que 

assumirem. Após a produção, haverá trabalho de reestruturação para que os erros 

cometidos não sejam repetidos.  

 

CRONOGRAMA 

 

O Projeto “Redação”, da Parte Diversificada do Currículo da Educação Básica 

do Distrito Federal, atenderá aos alunos do ensino médio desta Unidade de Ensino, 

no decorrer do ano letivo, obedecendo ao cronograma de atividades da escola. As 

atividades propostas estão estruturadas em temas a serem desenvolvidos 

bimestralmente em parceria com outras disciplinas. 
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                                   Governo do Distrito Federal 

  Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 Gama 
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APRESENTAÇÃO 

  

 A literatura contribui para a formação do ser humano, propicia a exploração de 

inúmeras possibilidades de educação no desenvolvimento social e apresenta formas 

criadoras da linguagem e dos valores que nos representam. Ela é a transfiguração do 

real. Portanto o texto literário é primordial para a descoberta de sentidos mais 

abrangentes, é a escrita do que vivemos.  

 Antônio Cândido afirma que a literatura não corrompe nem edifica, mas humaniza em 

sentido profundo porque faz viver. E afirma:  

“A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial. [...], ela age com o impacto 

indiscriminado da própria vida e educa com ela. Dado que a literatura ensina na medida em que atua 

com toda a sua gama, é artificial querer que ela funcione como os manuais de virtude e boa conduta. 

E a sociedade não pode senão escolher o que em cada momento lhe parece adaptado aos seus fins, 

pois mesmo as obras consideradas indispensáveis para a formação do moço trazem freqüentemente 

aquilo que as convenções desejariam banir [...]. É um dos meios por que o jovem entra em contato com 

realidades que se tenciona escamotear-lhe.” 

 Baseando-se nesses pressupostos, elaborou-se um projeto – É tempo de 

poesia -  que visa estimular a leitura e a criação de textos literários, visto que o ensino 

da Língua Portuguesa não pode ficar restrito à transmissão de regras gramaticais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

CRE – GAMA CED 08 

Nome do projeto: PROJETO DE ENSINO DE LITERATURA - É tempo de poesia... 

Professor(a): Todos os professores de códigos. 

Série: 1°, 2° e 3° ano E.M. 

 JUSTIFICATIVA 
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 Estreitar os laços entre o texto literário e os alunos não é uma tarefa fácil, daí 

a necessidade de desenvolver projetos que associem as teorias da literatura, da 

aprendizagem e do desenvolvimento humano às práticas pedagógicas. O 

desenvolvimento do presente projeto tem em vista a apresentação e o debate de obras 

literárias de autores representativos da literatura brasileira com o intuito de 

compreender a matéria literária de gênero narrativo como fonte de conhecimento, 

como imitação do real e como deslocamento da linguagem em seu combate às 

diversas manifestações do poder. Nesse sentido, esse projeto busca estimular a 

aprendizagem e a relação sócio afetiva dos alunos, contribuindo para sanar as 

dificuldades nas competências da leitura e da escrita, além de auxiliá-los na 

interpretação e produção de textos diversos.  

 

OBJETIVOS 

 

 Ao longo do desenvolvimento do projeto, objetivos são modificados e/ou 

acrescentados, conforme a diversidade do trabalho das turmas, suas necessidades e 

parcerias são estabelecidas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) suscitar nos estudantes o gosto e o desejo pela leitura; 

b) promover um espaço de articulação e integração entre os alunos; 

c) oportunizar exercício da criação literária de vários gênero literário; 

d) proporcionar aos alunos o hábito e o prazer da leitura; 

e) levar o aluno a desenvolver atividade oral; 

f) desenvolver as habilidades de artes dos alunos; 

g) favorecer as relações sociais por meio de apresentações culturais; 

h) reconhecer a leitura como algo imprescindível em sua relação com o outro e 

com o mundo; 

i) tomar conhecimento de dados sobre a vida e obras do autor escolhido. 

j) Estimular a criatividade, auxiliando na produção de textos diversos. 

k) Promover a integração escola-comunidade; 

l) Interdisciplinaridade entre as disciplinas do currículo. 
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METODOLOGIA 

 

 A abertura do projeto ocorre no dia mundial da poesia. Geralmente realizamos 

várias atividades, como distribuição de poesias na comunidade, intervalo cultural 

prolongado, músicas e recital.  

 Durante os dois primeiros bimestres, há estudo do conteúdo literário, debates, 

seminários, vídeos e outras atividades que contribuam para a assimilação da parte 

teórica.  

 Esse ano, após o estudo das poesias e das músicas de vários poetas, os alunos 

do segundo e terceiro ano do ensino médio do Centro Educacional 08 do Gama irão 

a Goiás Velho visitar a cidade e a casa de Cora Coralina. A cidade será palco das 

apresentações de textos, poesias, músicas e danças. Haverá a participação das 

outras disciplinas da área de códigos, além do apoio pedagógico da direção e demais 

professores deste estabelecimento de ensino.  

 Com relação à viagem, será realizada de ônibus – a empresa contratada será 

a Itiquira Turismo. Contrataremos dois ônibus: um com 47 lugares e outro com 43 

lugares. Os pais custearão a passagem. A escola contribuirá com lanches diversos. 

Cada professor, também, pagará a sua passagem. Será vendido picolé para a 

contribuição financeira nesse e em outros projetos. Além de, rifas e festivais de 

hambúrguer e cachorro quente para gastos pequenos. 



 

Governo do Distrito Federal 

  Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 Gama 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DA SALA DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE 

EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
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APRESENTAÇÃO 

 

Desde a década de 50, há salas de recursos para a integração de crianças com 

deficiência visual nas escolas públicas do Brasil, fazendo de nosso país o pioneiro 

nesse tipo de atendimento na América Latina. 

As diretrizes atuais do Ministério da Educação recomendam que se dê 

prioridade ao atendimento escolar integral às pessoas com necessidades educativas 

especiais. 

Em obediência a essas diretrizes, a rede pública oferece diversas modalidades 

de atendimento: 

• classe comum com apoio de serviços especializados; 

• sala de recursos nas escolas comuns; 

• ensino itinerante; 

• escolas inclusivas; 

• classe especial nas escolas comuns; 

• centro de apoio pedagógico para atendimento a pessoas com deficiência visual; 

• centros especializados. 

Em geral, os alunos com deficiência visual são alfabetizados por professores 

especializados e em seguida integrados às classes comuns do ensino regular. A partir 

daí, frequentam a classe comum em um turno e a sala de recursos, no contraturno. 

Para os educandos com necessidades especiais em deficiência visual terem 

acesso ao currículo de disciplinas como Educação física, Educação artística, 

Geografia, Matemática etc,, os professores dessas disciplinas precisam fazer algumas 

adaptações, em conjunto com os professores especializados. 

 

ANEXO V 

Professores da Sala de Recursos de Deficiência Visual:  

Alex Sandro Budel, Sandra Nunes Ferreira Nogueira, Vanessa Ribeiro Gonçalves, 

Vânia Rosa do Carmo. 

Itinerante: Márcia Brasil de Brito Dias. 

 

“Se a educação não muda a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda”. 

Paulo Freire 
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JUSTIFICATIVA 

 

A gratuidade da educação é, em verdade, um princípio universal, transformado 

num direito fundamental do homem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

subscrita pelo Brasil e cujos fundamentos estão presentes no art. 5° da CF, o qual 

enuncia, de início, o direito à igualdade de todos perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, ou seja, “tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, 

para torná-los iguais”.  

A Lei Orgânica do Distrito Federal sacramenta, no art. 224, o princípio da 

universalização do ensino quando determina que o Estado cumpra o dever com a 

educação, mediante prestações estatais que garantam a oferta e o acesso à educação 

infantil, ao ensino fundamental e médio como também o atendimento ao educando 

através de programas suplementares e complementares. 

Afim de que tais direitos sejam garantidos no âmbito da educação pública do 

Gama – DF, coloca-se como fator preponderante ao acesso à educação de qualidade 

e com características igualitárias dos alunos com alguma deficiência, a 

implementação de Salas de Recursos. 

Tendo em vista que a comunidade docente do Gama engloba diversos casos 

de alunos com necessidades educacionais especiais em deficiência visual, e que a 

cada ano mais alunos ingressam no Ensino Público com a referida deficiência, devido, 

inclusive, à implementação de Projetos específicos para o atendimento adequado a 

estes educandos, faz-se imprescindível a permanência da Sala de Recursos 

especializada na oferta do atendimento aos educandos com deficiência visual, bem 

como sua implementação com recursos materiais e humanos que garantam a 

melhoria dos atendimentos. 

Desse modo, apresenta-se este Projeto, a fim de garantir que o atendimento 

aos educandos portadores de deficiência visual do Gama sejam contemplados com 

atendimento digno, inclusivo e eficiente quanto às propostas e atividades pertinentes 

previstas nas orientações para o ensino especial. 

 

METAS 
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O Projeto da Sala de Recursos para atendimento de pessoas com 

necessidades especiais em deficiência visual busca desenvolver habilidades e 

competências, mediante o apoio pedagógico à toda comunidade escolar, atendendo 

alunos, pais e professores das Instituições de Ensino da Rede Pública do Gama-DF.  

Propõe também a criação de novas formas de trabalho e oportunidades de 

acesso às atividades pedagógicas, confeccionando material didático específico para 

cada aluno com necessidades especiais em deficiência visual.  

A inclusão no ensino regular, em classes comuns, do público infanto-juvenil, ao 

promover acesso a oportunidades antes não existentes, possibilita o melhor 

aproveitamento dos conteúdos e, ainda, podendo gerar alterações comportamentais 

positivas na relação com familiares, colegas, professores e sociedade. 

Dentro do princípio de igualdade de condições para crianças e adolescentes 

com necessidades educacionais especiais em deficiência visual, o Projeto constitui 

relevante oportunidade para o convívio na comunidade escolar, como na sociedade, 

utilizando a própria educação inclusiva como multiplicador de cidadania. 

A finalidade principal do Projeto é a construção da cidadania e inserção de 

crianças e adolescentes com necessidades especiais em deficiência visual no 

processo educacional isonômico, de qualidade, e que garanta melhor acessibilidade 

aos conteúdos e habilidades propostos pelo Currículo da Educação, bem como o bem-

estar social, utilizando a conscientização das características específicas da deficiência 

como agente transformador, desenvolvendo habilidades cognitivas, sensoriais e 

quaisquer outras faculdades indispensáveis às atividades profissionais e pessoais 

futuramente escolhidas. 

Como fatores mediadores dessa construção está o atendimento especializado 

e específico aos alunos com necessidades especiais em deficiência visual, por meio 

de atividades próprias, como estimulação visual, alfabetização no sistema Braille, 

transferência da escrita em tinta para o sistema Braille, transcrição, confecção de 

material em Braille, confecção de material adaptado para cada dificuldade, entre 

outros. 

 

PÚBLICO ALVO 
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Alunos com necessidades educacionais especiais em deficiência visual, 

matriculados na rede pública de ensino do DF, na cidade do Gama. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover a inclusão dos educandos com necessidades educacionais especiais 

em deficiência visual nas atividades comuns ao ambiente escolar, tendo como 

princípio basilar a construção da cidadania. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Oferecer atendimento especializado, isonômico e eficiente aos educandos em 

AEE – deficiência visual, da rede pública de ensino do Gama. 

● Garantir o suprimento de material de transcrição Braille/tinta, tinta/Braille, 

ampliação, adaptação de gráficos, mapas e similares, além de materiais 

didáticos para uso de alunos cegos ou com baixa visão. 

● Preparar e apoiar a inclusão do aluno com deficiência visual na escola e na 

comunidade escolar; 

● Operacionalizar as complementações curriculares específicas necessárias à 

educação do aluno, no que se refere às vivências de Orientação e Mobilidade 

na escola, no Sorobã e na escrita cursiva; 

 

METODOLOGIA 

 

O atendimento especializado de estimulação visual, individualizado, deverá 

oferecer requisitos para que o aluno atendido obtenha, no desenvolver das atividades 

escolares principalmente, conforto na leitura e orientação e mobilidade em sala de 

aula, na escola e nos espaços sociais que convive, mediante aplicação de métodos 

específicos para cada caso; 

Atendimento à comunidade escolar, mediante reuniões periódicas com 

professores, coordenadores de cada UE, bem como com a Coordenação Regional, a 

fim de que haja comunicação eficiente das ações desenvolvidas frente às expectativas 

de melhoria no desenvolvimento escolar dos alunos; 
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Atendimento aos pais dos alunos com deficiência visual; 

Confecção de material ampliado, para atendimento aos alunos com baixa 

visão; Confecção de material em Braille, para atendimento às necessidades do aluno 

cego. 

Transcrição de material tinta/Braille e Braille/tinta. 

Solicitação de laudos oftalmológicos às famílias dos educandos que 

apresentam dificuldade no desempenho visual, bem como atualização dos mesmos. 

Divulgação do trabalho da sala de recursos de DV, para que sejam 

encaminhados alunos com hipótese diagnóstica de deficiência visual. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

● Atendimento especializado individual ou em grupo e semanal para educação 

visual; 

● Atendimento especializado individual ou em grupo e semanal para a 

transferência ou mediação da língua portuguesa para o Braille; 

● Treinamento de leitura e cópia de textos do quadro negro enfatizando os 

movimentos de levantar e baixar a cabeça sem prejuízo do foco; 

● Exploração detalhada de figuras, focalizando contornos e contraste de cores; 

● Confecção de material adaptado; 

● Participação em feiras e exposições com os materiais produzidos pela Sala de 

Recursos, bem como com os instrumentos utilizados para a confecção dos 

mesmos; 

● Atendimento itinerante semanal em todas as UE’s que têm alunos DV; 

● Treinamento com os alunos, dos recursos ópticos, tais como: telelupa, lupa, 

etc; 

● Atividades práticas, utilizando de outros sentidos, para a elaboração de 

conceitos geométricos, planos, de volume, retas e curvas. 

● Atividades para orientação e mobilidade na escola e imediações; 

● Orientação para uso da bengala; 

● Mapeamento do ambiente físico escolar, delimitando todos os obstáculos 

existentes, como: lixeiras, árvores, orelhão, bancos, salas, banheiro. 
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● Sensibilização com os alunos do ensino regular para tratar da Lei Distrital nº 

5.714/2016 e da Lei 11.133/2005. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

PARA ESTUDANTES CEGOS: 

 

⮚ Reglete, punção, e máquina Braille, para a escrita e leitura; 

⮚ Sorobã, para realização de cálculos matemáticos; 

⮚ Computador com sistema operacional DOSVOX, para leitura, escrita, 

navegação na internet, construção de tabelas e etc; ou com o software Jaws, 

leitor de telas e impressora braille; 

⮚ Teclados adaptados com o código Braille, entre outros. 

 

PARA ESTUDANTES COM BAIXA VISÃO: 

 

Existem recursos indicados por oftalmologistas ou ortoptistas, de acordo com a 

especificidade de cada caso. Recursos que podem melhorar o desempenho visual do 

deficiente. 

⮚ Lupas manuais, fixas, horizontais e iluminadas e os óculos para magnificação 

da imagem, são auxílios para perto; 

⮚ Telessistemas (sistemas telescópicos e telelupas) utilizados para visão à 

distância; 

⮚ Computador com softwares que ampliam textos e imagens; 

⮚ Cadernos com pautas ampliadas, lápis e canetas com grafites mais escuros; 

⮚ Pranchas de plano inclinado para a leitura; 

⮚ Guias e lentes de ampliação para a leitura; 

⮚ Mapas e objetos confeccionados em alto-relevo ou com texturas destacáveis. 

 

CRONOGRAMA 
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O Projeto da Sala de Recursos dar-se-á durante o desenvolvimento do ano 

letivo, obedecendo às datas previstas no calendário escolar para o ano de 2021. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Sistemática e contínua, através da observação do desempenho dos alunos 

durante os atendimentos no decorrer do ano letivo vigente. 
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Governo do Distrito Federal 

  Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 Gama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DA SALA DE RECURSOS GENERALISTA - 2021 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

 

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama-DF, 2021 
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APRESENTAÇÃO 

 

       O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 

devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar 

em sala de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades, 

apenas complementa e/ou suplementa a formação dos alunos, buscando que eles 

possam se desenvolver como pessoas atuantes e participativas no mundo que 

vivemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

– SALA DE RECURSOS GENERALISTA -  

Unidade Educacional: CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA 

Professor da Sala de Recursos: HAROLDO FERREIRA DUTRA 
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JUSTIFICATIVA 

 

Os atuais Parâmetros Curriculares Nacionais, ao preencher as exigências do 

contexto social e político do Brasil, expressam, explicitamente, uma opção por um 

currículo que contemple os princípios da Educação Inclusiva. Os sistemas 

educacionais e as escolas passam a ser organizados para acolher a diversidade do 

alunado. Desse modo, torna-se fundamental conceber o funcionamento e a 

organização da escola, bem como o ensino e a aprendizagem, sob novas bases 

epistemológicas. A escola constitui-se no lugar do “aprender”, entendendo-se aqui a 

aprendizagem como processo de apropriação do conhecimento pelo aluno. Os 

objetivos, os conteúdos, a metodologia utilizada, os procedimentos de ensino e 

mesmo os instrumentos de avaliação precisam estar associados aos interesses e às 

necessidades educacionais do aluno. Nesse contexto, surge o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), que se constitui no serviço pedagógico 

complementar que, de acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial 

para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Educação Básica, 

regulamentado pelo do Decreto n.º 6.571, de 18 de setembro de 2008. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional Especializado – 

AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação 

matriculados em classes comuns do ensino regular, assegurando-lhes condições de 

acesso, participação e aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Complementar e/ou suplementar o currículo do ensino regular; 

b) Promover a socialização dos alunos com necessidades especiais; 

c) Desenvolver a autoestima dos ANEES; 
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d) Pesquisar e confeccionar materiais para facilitar a aprendizagem de conteúdos, 

estimular a percepção e a atenção; 

e) Manter-se em contato com os professores e demais membros da comunidade 

escolar para tomar conhecimento das dificuldades e acompanhar o 

desenvolvimento pedagógico e social dos ANEES; 

f) Promover ações pedagógicas para conscientização da necessidade de 

inclusão durante o ano letivo. 

g) Promover e estimular a autonomia dos alunos ANEES; 

h) Estimular a participação da família do educando com necessidades especiais 

nas atividades pedagógicas do ensino regular e ensino especializado. 

 

 

AÇÕES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS 

 

i. Reconhecer os alunos com necessidades especiais existentes na Unidade de 

Ensino e os que serão recebidos por esta a cada ano letivo; 

ii. Informações sobre a vida médica e familiar dos alunos atendidos na sala de 

recursos; 

iii. Reconhecimento e sensibilização com o grupo docente para o acolhimento dos 

ANEES; 

iv. Orientação sobre o currículo e estratégias pedagógicas para o ensino-

aprendizagem dos ANEES; 

v. Conscientização dos membros da comunidade escolar sobre a importância da 

inclusão. 

vi. Preparação do Plano Individual dos alunos atendidos na sala de recurso; 

vii. Planejamento da Semana da Luta da Pessoa com Deficiência; 

viii. Realizações de momentos lúdicos significativos e de interação entre os alunos 

ANEES e o professor da sala de recursos, as famílias, monitores e outros. 

 

 

 

METODOLOGIA/ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO 
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a. Levantamento dos alunos ANEES e conhecimento de laudos e 

adequações curriculares anteriores; 

b. Conversa informal com a família para obter informações adicionais do 

aluno e efetivação da matrícula do mesmo no Atendimento Educacional 

Especializado; 

c. Apresentação dos alunos ANEES para os professores por meio de slides 

com fotos, relação com nome, série/ turma e tipo de deficiência; 

d. Auxílios no preenchimento das adequações curriculares; 

e. Sensibilização nas turmas utilizando vídeo, conversa informal e 

mensagem de acolhimento; 

f. Observação das dificuldades dos alunos e preparação de recursos que 

venham ampliar e melhorar suas dificuldades, tais como, jogos de 

tabuleiro e online, livros paradidáticos, jogos da memória, quebra 

cabeça, trabalhos manuais com revistas, jornais e barbantes, etc. 

g. Convite de profissionais para ministrar palestras sobre temas pertinentes 

à educação especial, assim, como pessoas  com deficiência para relatar 

sobre as dificuldades e superações, confecção de  murais,  oficinas para 

confecção de jogos, salas de sensibilização, etc. 

h. Comemoração dos aniversariantes do bimestre, passeios à 

universidades, às redações de jornais impressos, aos cinemas, às 

exposições, etc. 

i. Acompanhamento da frequência dos alunos atendidos na sala de 

recursos. 

 

 

PERÍODO DA REALIZAÇÃO 

          

    O Projeto Pedagógico da Sala de Recursos Generalista será contemplado no 

transcorrer de todo o ano letivo, respeitando as datas alusivas ao público da Educação 

Especial previstas no calendário escolar de 2021. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
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i. Através de observações nos atendimentos no que se refere ao 

desenvolvimento dos alunos durante a realização das atividades propostas. 

ii.  Através dos relatos dos professores do ensino regular no decorrer do ano 

letivo. 

iii. Através dos depoimentos dos familiares. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

♦ Elaborar capa e página com dados da identificação da escola e das equipes 

gestoras e da sala de recursos; 

♦ Ao se registrar a Legislação que fundamenta o Atendimento Educacional 

Especializado, deve-se atualizar os documentos pedagógicos norteadores da 

Educação Básica da SEDF: Currículo em Movimento – Diretrizes – Portarias; 
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Governo do Distrito Federal 

        Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 Gama 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       PLANO DE AÇÃO – ANO LETIVO DE 2021 

SISTEMA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama-DF, 2021 
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ANEXO VII 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

Unidade Educacional: CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA 

ORIENTADORA: Janete Paula Siqueira 

 

APRESENTAÇÃO 

 

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 ao 

Projeto Político Pedagógica - PPP 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 

 

●  Sensibilizar a comunidade escolar em conviver harmoniosamente sobre a 

perspectiva da cultura de paz; 

●  Colaborar com o acompanhamento da permanência escolar; 

●  Colaborar para a participação efetiva dos estudantes; 

●  Colaborar para o fortalecimento do vínculo entre professores e comunidade 

escolar; 

●  Colaborar para o fortalecimento dos vínculos entre a OE e a comunidade 

escolar; 

●  Contribuir com os profissionais em relação ao acolhimento e acompanhamento 

aos estudantes com transtornos; e 

●  Analisar o perfil socioeconômico do estudante para melhor atendê-lo e fazer o 

encaminhamento adequado. 

  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

TEMÁTI

CA 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

EIXO DE 

AÇÃO 

PERÍOD

O DE 

EXECUÇ

ÃO 

  
Educaçã

o em 

Cidadani

a 

D

H 

Educaçã

o em 

Diversida

de 

Educação em 

Sustentabilidad

e 
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Cultura 

  

de 

  

Paz 

x x x Roda de 

conversa;  

Palestras, 

Seminário 

Temas: Bulling, 

CNV, Mediação 

de conflitos, 

Netiqueta 

Ação junto 

aos 

estudantes 

Durante 

todo o   ano. 

Integração 

Família 

e 

Escola 

x x 
  

  

Acompanhament

o via telefone e 

WhatsApp junto 

às famílias; 

Apresentação da 

OE junto às 

famílias e os 

meios de acesso 

ao serviço; 

Atendimento 

individualizado 

e coletivo às 

famílias via 

redes sociais. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

  

Ação junto 

às famílias. 

  

Durante 

todo o   ano. 
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Ensino 

/ 

Aprendizag

em 

x 
    

Roda de 

conversa 

conscientizadora 

sobre a 

realização das 

atividades 

propostas; 

Elaboração e 

divulgação de 

material 

informativo sobre 

hábitos e rotinas 

de estudos; 

Palestras sobre 

autonomia de 

estudos. 

Ação junto 

aos 

estudantes 

Durante 

todo o   ano. 

Desenvolvi- 

mento de 

competênc

ia Sócio-

emocionai

s 

    
x Apresentação e 

fortalecimento 

da Orientação 

Educacional por 

meio de folders, 

bilhetes, redes 

sociais, reuniões 

de pais; 

Intervenções 

junto aos 

estudantes; 

Interações com 

professores e  

comunidade 

escolar. 

Ação 

institucio

nal. 

  

Ação junto 

aos 

estudante

s; e 

  

Ação junto 

aos 

professore

s 

Durante 

todo o  ano. 
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Cidadania x 
    

Interação com a 

família e o 

estudante com 

TFE (Transtorno 

Funcional 

Específico). 

Elaboração de 

questionários 

para 

compreender a 

situação 

socioeconômica 

do estudantes; 

Ação 

junto 

às 

família

s; 

  

Ação 

junto 

aos 

estuda

ntes. 

  

Ações em 

rede. 

Durante 

todo o     

ano. 

  

Início do 

ano. 

  

Durante 

todo o  ano. 
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Saúde 
    

x Acolhimento ao 

estudante; 

         

Encaminhament

o ao profissional 

especializado de 

acordo com a 

necessidade do 

estudante 

 

Divulgação de 

conteúdo 

informativo, 

diálogos, 

palestras, lives, 

seminários, 

debates sobre 

as temáticas: 

Combate ao 

abuso e 

exploração de 

crianças e 

adolescentes 

(Maio Laranja); 

Valorização da 

vida (Setembro 

Amarelo); 

Prevenção ao 

câncer de mama 

(Outubro Rosa) 

e outros. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

  

Ação junto 

às famílias. 

  

Ações em 

rede. 

Durante 

todo o   ano. 
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Saúde 
    

x Acolhimento ao 

estudante; 

Encaminhament

o ao profissional 

especializado de 

acordo com a 

necessidade do 

estudante; 

Divulgação de 

conteúdo 

informativo, 

diálogos, 

palestras, lives, 

seminários, 

debates sobre as 

temáticas: 

Combate ao 

abuso e 

exploração de 

crianças e 

adolescentes 

(Maio Laranja); 

Valorização da 

vida (Setembro 

Amarelo); 

Prevenção ao 

câncer de mama 

(Outubro Rosa) e 

outros. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Ação junto 

às famílias. 

  

Ações em 

rede. 

Durante 

todo o   ano. 
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Inclusão de 

Diversidade

s 

  
x 

  
Palestras e 

diálogos sobre as 

temáticas: 

Diversidade de 

gêneros; Povos 

Indígenas; 

Comunidades 

nômades; 

Estrangeiros; 

Aspectos 

referentes à 

intolerância 

política, religiosa 

e racial; 

Regionalismo e 

outros; 

Divulgação de 

conteúdo 

informativo; 

         

Acompanhamento 

individualizado. 

Ações junto 

aos 

estudantes. 

  

Ações junto 

aos 

professores. 

  

Ações junto 

à famílias 

Durante 

todo o   ano. 

Prevenção 

e 

enfrentame

nto ao  uso 

indevido de 

drogas. 

    
x Parcerias com os 

órgãos de 

segurança do DF 

(PMDF - 

PROERD) 

Polícia Civil 

(Museu), CBMDF 

(Palestras e 

projeto Bombeiro 

Mirim) 

Visitas a museus 

etc. 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

Durante 

todo o   ano. 
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Transiçã

o 

x 
  

x  Parceria junto ao 

orientador 

educacional da 

escola 

sequencial; 

Implantação do 

projeto transição; 

Ação 

institucional

. 

  

Ação junto 

aos 

estudantes. 

  

Ação junto 

aos 

professores. 

Início e final 

do  ano. 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

  

●  Observação das demandas encaminhadas à Orientação Educacional. 

●  Ocorrerá durante todo o ano letivo por meio dos diálogos, conversas e registros 

dos professores. 
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                            Governo do Distrito Federal 

        Secretaria de Estado de Educação 

                  Diretoria Regional de Ensino do Gama 

                       Centro Educacional 08 do Gama 
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APRESENTAÇÃO 

  

Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. 

Paulo Freire, Política e Educação. 

  

A concepção da educação em tempo integral, apesar de antiga, ainda não está 

plenamente implementada no sistema educacional brasileiro, e, nesse contexto, o 

Ensino Médio em Tempo Integral se apresenta como uma tentativa auxiliar as 

unidades educacionais a alinhar-se a tal modelo. 

Como princípio, a educação em tempo integral prevê que seja ofertado aos 

estudantes a possibilidade de uma educação condizente com as necessidades do 

século XXI, tanto em seus aspectos pessoais, emocionais quanto profissionais.  

Nesse contexto, as escolas passam a se adaptar para as novas necessidades 

formativas, assumindo o papel de facilitadora do desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. A sala de aula, local exclusivo de aprendizado em um modelo 

tradicional, não é mais considerada o único espaço na qual a educação é possível, 

passando a existir a necessidade que o próprio ambiente se adapte à nova realidade. 

Os espaços e momentos escolares passam então a ser entendidos em uma 

perspectiva de educação integral, na qual mesmo os momentos destinados à 

alimentação, antes entendidos como mera necessidade fisiológica, são transformados 

em momentos de aprendizagem. 

  

ANEXO VIII 

CRE – GAMA CED 08 

Nome do projeto: Ensino Médio em Tempo Integral 

Séries: 1º e 2º ano do Ensino Médio. 

Idealização e organização: SEEDF e CED 08 Gama. 

Tempo de execução: A partir do primeiro semestre de 2021. 

Característica: Ampliação das possibilidades de formação educativas.  
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JUSTIFICATIVA 

A educação em tempo integral, ainda que em tempos de ensino remoto, se faz 

necessária à construção de cidadãos integrados ao mundo contemporâneo, 

pressupõe a existência de um currículo que ofereça aos educandos a possibilidade 

de experimentar diferentes áreas do conhecimento e da atividade humana. Dessa 

forma, os estudantes devem ser apresentados a um currículo diverso e 

formativamente integral, permitindo que desenvolvam suas potencialidades e 

vocações, respeitando e incentivando sua autonomia e alteridade. 

Dessa forma, cabe aos sistemas de ensino e a seus representantes 

estruturarem as Unidades Educacionais visando à expansão dos tempos e dos 

espaços destinados à formação integral dos educandos para que os danos causados 

pelo ensino remoto possam ser, senão resolvidos, mitigados. Tal expansão está 

prevista em nossa Constituição Federal, em seus artigos 205, 506, 227; no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei nº 9089/1990); nos artigos 38 e 87 da Lei de 

Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96); no Plano Nacional de Educação (Lei nº 

13.005/2014). 

  

OBJETIVO GERAL 

         Oferecer aos alunos do Centro Educacional 08 do Gama a oportunidade de 

cursar o ensino médio em uma estrutura condizente com as necessidades pessoais, 

profissionais e cidadãs do século XXI. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a)   Aumentar o período que os alunos permanecem na escola; 

b)   Ofertar aos alunos diferenciadas oportunidades formativas para que os 

alunos possam desenvolver suas potencialidades. 

c)   Melhorar a qualidade do tempo de os estudantes permanecem na escola. 
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DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do EMTI, durante o ano de 2021, se dará de modo virtual 

e, no caso de existirem condições sanitárias, presencial através da oferta de 9 projetos 

em diferentes áreas: (i) Projeto de Matemática; (ii) Projeto de Língua Portuguesa; (iii) 

Projeto de Vida; (iv) Projeto de Escrita Criativa; (v) Projeto de Robótica; (vi) Projeto de 

Corpo e Movimento; (vii) Despertando Talentos – Química; (viii) Oficina de Redes 

Sociais; (ix) Oficina de artes 

Devido ao aspecto inicial do projeto, os alunos que estiverem inscritos no EMTI 

porão participar algumas oficinas em caráter optativo e das demais oficinas 

obrigatórias, cabendo ressaltar que todas as participações se darão, durante o ano de 

2021, de modo voluntário, cabendo aos alunos e seus responsáveis manifestar o 

interesse na participação. 

Durante o ano letivo o EMTI funcionará no contraturno do ensino regular, às 

terças-feiras e quintas-feiras no ensino remoto durante o horário das 14:00 às 16:30. 

Caso existam condições de ensino presencial, o mesmo ocorrerá às terças-feiras, 

quintas-feiras e sextas-feiras, durante o horário de 12:30 às 16:50, incluso nesse 

período os momentos destinados ao descanso e à convivência. 

 

AVALIAÇÃO 

Buscando alinhar-se às metodologias contemporâneas de avaliação, os 

estudantes participantes do projeto não serão avaliados de acordo com as tradicionais 

metodologias de provas e/ou testes, mas de acordo com o desenvolvimento 

apresentado durante o decorrer do projeto, bem como pelo interesse, frequência e 

participação. 

  

CRONOGRAMA 
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 O EMTI funcionará de maneira concomitante ao ensino médio regular, durante 

todo o período do ano letivo de 2021. 
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                                            Governo do Distrito Federal 

                 Secretaria de Estado de Educação 

             Diretoria Regional de Ensino do Gama 

                 Centro Educacional 08 do Gama 

  

  

  

 

  

  

PROJETO INTERDISCIPLINAR 

PARTE DIVERSIFICADA 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

  

  

  

  

  

  

  

Gama-DF, 2021 
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CRE – GAMA CED 08 

Nome do projeto: EMTI - Matemática financeira 

Séries:  1º e 2° ano do Ensino Médio. 

Idealização e organização: Professor Luís Carlos Ferreira do Nascimento 

Tempo de execução: Durante o ano de 2021. 

Característica: Projeto Interdisciplinar, envolvendo todas as modalidades de ensino. 

  

APRESENTAÇÃO  

"A Matemática apresenta invenções tão sutis que poderão servir não só para satisfazer os 

curiosos como, também, para auxiliar as artes e poupar trabalho aos homens." 

 Descartes 

  

  

Projeto de iniciação do programa de integração do Ensino Médio em Tempo 

Integral voltado para matemática financeira e empreendedorismo. 

Oferecido pela SEEDF, com intuito de auxiliar os alunos a desenvolver 

habilidades e competências lógico-matemáticas. Conforme prevê a BNCC, o projeto 

busca levar o estudante a compreender com clareza a necessidade de estudar 

matemática, seus impactos sociais e pessoais, bem como aplicações na resolução de 

problemas, buscando ir além da sala de aula tradicional. Dessa forma, o aluno poderá 

ver a matemática de modo mais simples e, ao mesmo tempo, aplicado ao 

empreendedorismo, de modo lúdico e instigante.  

JUSTIFICATIVA 

A matemática, tal como tradicionalmente proposta no ensino regular, costuma 

deixar certas dúvidas e incompletudes, especialmente causadas pelas aplicações da 

matemática no cotidiano, criando e mantendo um fosso entre a prática e a teoria que 

os estudantes dificilmente estão habilitados a superar. 
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Diante de tantas observações, é necessário buscar novos recursos de 

integração e aprimoramento dos métodos de ensino da matemática. Tendo como 

objetivo fazer o estudante elevar e integralizar seu conhecimento, destacando-se ao 

demonstrando-se a pluralidade das aplicações matemáticas nas soluções de 

problemas práticos e na criação de novas ferramentas que auxiliam na melhoria da 

qualidade de vida. Indo além, os assuntos abordados pelo presente projeto buscam a 

promoção de competências diversificadas que possam contribuir na iniciação 

científica do estudo da matemática. 

  

OBJETIVO GERAL 

         Desenvolver e estimular o aprendizado das diversas faces da matemática 

aplicadas à vida cotidiana e ao seu uso como instrumento de compreensão e melhoria 

da sociedade. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

a)   Elevar o conhecimento da matemática básica; 

b)   Promover a reflexão e resgate de conceitos de economia; 

c)   Expor conhecimento sobre impostos, deveres e direitos em relação às 

finanças. 

d)  Impulsionar os estudantes a iniciarem suas carreiras científicas a partir da 

matemática. 

  

DESENVOLVIMENTO 
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Os temas serão desenvolvidos em espaços educativos, buscando ir além dos 

modelos tradicionais de sala/quadro/texto, em especial nesse momento de pandemia, 

nos quais serão apresentados aos alunos: 

  

Matemática financeira: 

·     Demonstrar ao aluno bases do mercado financeiro, 

·      Ensinar ao aluno sobre os cálculos que tangem a legislação vigente sobre finanças 

pessoais, tais que envolvem bancos em contas de pessoas físicas. 

·    Elencar aos alunos aspectos da vida financeira de pessoa física do Brasil 

·  Levar o aluno a compreender as finanças pessoais no Brasil e as necessidades 

específicas da realidade brasileira com o que se propõe no governo atual e suas 

modificações. 

·         Realizar atividades práticas com os alunos sobre como calcular os impostos sobre 

a sua renda, tais como, INSS, IRF, FGTS, Taxa de crédito e taxas bancárias., 

  

Empreendedorismo 

·        Levar o aluno ao conhecimento das tendências do mercado financeiro. 

·       Calcular taxas que envolvem investimentos de pessoas físicas e jurídicas. 

·        Demonstrar ao aluno o que é investimento, como funciona, passos inicias, e taxas 

financeiras. 

·       Cálculos que envolvem taxas de mercado e investimentos. 

  

Jogos matemáticos 

·       Envolver o aluno na criação de jogos que exigem raciocínio lógico. 

·    Envolver o aluno nas práticas dos jogos criados no projeto, a fim de elevar o 

conhecimento do mesmo nas aplicações matemáticas. 

·     Levar o aluno ao entendimento lúdico teórico e prático dos jogos que envolvem 

conteúdos básicos da matemática. 
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Preparação para o PAS 

·            Resolver questões do programa que estejam dentro dos temas 1,2 e 3 do projeto, 

a fim de não só os preparar melhor para o PAS, mas sim, ensiná-los como resolverem 

questões do tipo nos exames externos. 

  

Os trabalhos serão desenvolvidos em forma de visitas a locais específicos onde 

envolvem as matemáticas específicas de mercado, bancos, pesquisas de campo e 

elaboração de metodologias ativas envolvendo jogos matemáticos. 

  

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

A avaliação acontecerá em qualquer momento do processo educativo, de forma 

contínua e diagnóstica, com a intenção primordial de rever a própria prática docente 

criando novas possibilidades para estimular os alunos a desenvolverem suas 

potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços individuais dentro da 

coletividade e a participação no desenvolvimento de todas as atividades. 

  

CRONOGRAMA 

 Durante o período letivo do ano de 2021 as atividades do projeto vão sendo 

desenvolvidas nos dias propostos pela unidade escolar, a fim de promover aos 

estudantes acessibilidade ao conhecimento. 
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                                                  Governo do Distrito Federal 

                   Secretaria de Estado de Educação 

                 Diretoria Regional de Ensino do Gama 

                        Centro Educacional 08 Gama 

  

  

  

  

  

  

PROJETO INTERDISCIPLINAR 

PARTE DIVERSIFICADA 

(Despertando Talentos - Química) 

  

  

 

 

 

 

  

  

 Gama- DF, 2021   
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CRE – GAMA CED 08 

Nome do projeto: Despertando o interesse para a Ciência 

Responsável pelo projeto: Professora Mônica Cristina França 

Idealização e organização: Professora Mônica Cristina França 

Período de execução: Durante o ano letivo de 2021 

Público alvo: Alunos do primeiro e segundo ano do Ensino Médio participantes do 

EMTI. 

 

APRESENTAÇÃO 

“A Química, assim como outras Ciências, tem papel de destaque no 

desenvolvimento das sociedades, alcançado ao longo de tantos anos. No entanto, ela 

não se limita às pesquisas de laboratório e à produção industrial. Ao contrário, embora 

às vezes você não perceba, a Química está presente em nosso dia-a-dia e é parte 

importante dele. A aplicação dos conhecimentos químicos tem reflexos diretos sobre 

a qualidade de vida das populações e sobre o equilíbrio dos ambientes na Terra. Por 

isso, consideramos essencial que o conhecimento científico faça parte da vida 

cotidiana das pessoas, a fim de que elas possam, criticamente, contribuir para a 

preservação e a conservação de todas as formas de vida, inclusive da espécie 

humana.” 

   A educação voltada para as Ciências Naturais, em especial durante as aulas 

de Química, deve buscar aumentar o interesse pela disciplina, desenvolvendo o 

raciocínio lógico, o trabalho em equipe e o interesse pela Ciência e suas descobertas, 

demonstrando a importância e o impacto em nosso cotidiano dessa área do 

conhecimento. 

Experimentos em laboratórios, assim como leituras de texto relacionados com a 

prática social, devem ser utilizados como um instrumento para se levantar 

questionamento em aula, desenvolvendo assim o senso crítico do aluno. Para 

alcançar tal objetivo, é preciso que o aluno seja estimulado, podendo lidar 

diretamente, manusear e entender como funcionam os reagentes, vidrarias e 

maquinários comumente presentes em laboratório.  
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 JUSTIFICATIVA  

Este projeto tem origem no interesse de incentivar os alunos a compreender as 

fórmulas químicas, o desenvolvimento de suas reações, seus cálculos básicos de 

quantidades, bem como associar os acontecimentos explicados pela química com o 

seu dia-a-dia. 

Inicialmente, devido à pandemia que assola o país, teremos o início dos 

trabalhos na modalidade de ensino remoto, porém, mantemos em aberto a 

possibilidade do ensino presencial que se dará com a prática em laboratório, as 

discussões em grupo, os passeios de campo, as aulas teóricas relacionada às 

práticas. Dessa forma, teremos a oportunidade de oferecer aos estudantes aulas 

interessantes, que possam ir além da tradicional estrutura “sala de aula/quadro/texto”. 

  

OBJETIVO GERAL  

Despertar o interesse pela Ciência, incentivar a criatividade dos alunos, o 

trabalho em grupo, o senso crítico, e a relação da Química com o seu cotidiano, 

sanando as dificuldades com os cálculos químicos envolvendo reações químicas.                   

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compreender a importância da Química em todas as áreas de conhecimento e 

sua aplicação na produção de novos materiais. 

Compreender que os materiais podem sofrer transformações devido às 

variações de energia que ocorrem. 

Conhecer o desenvolvimento histórico da química, compreender que as reações 

químicas ocorrem com transformações e variações de energia. 

Compreender as relações de proporcionalidade na equação química. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Hoje seria impossível viver sem os conhecimentos e a aplicação da Química. Se 

de um lado a aplicação de produtos químicos propiciou o aumento na produção de 

alimentos, por outro lado, o uso indevido de tais produtos têm causado alterações tão 

perigosas no meio ambiente a ponto de colocar em risco a manutenção da vida na 

Terra. 

Por isso, é importante conhecermos a Química para podermos utilizar os 

avanços tecnológicos de uma maneira racional, definir critérios para o aproveitamento 

dos recursos naturais e estudar formas de reaproveitar e diminuir a quantidade dos 

dejetos produzidos pela nossa sociedade. 

Tudo que está à nossa volta é constituído de matéria que, por sua vez, é 

constituída de pequenas partículas e, dependendo do maior ou menor grau de 

agregação entre elas, pode ser encontrada em três estados físicos: sólido, líquido e 

gasoso. Cada um dos três estados de agregação apresenta características próprias 

como o volume, a densidade e a forma, que podem ser alteradas pela variação de 

temperatura (aquecimento ou resfriamento). 

Quando uma substância muda de estado, sofre alterações nas suas 

características macroscópicas (volume, forma etc.) e microscópicas (arranjo das 

partículas), não havendo, contudo, alteração em sua composição. Qualquer 

modificação que ocorra com a matéria é considerada um fenômeno: água em 

ebulição, massa do pão "crescendo", explosão de uma bomba etc. 

 Cinética química é a parte da físico-química que estuda a velocidade (rapidez) 

de uma reação química, bem como quais fatores que a influenciam. No nosso dia-a-

dia em vários momentos manipulamos a velocidade das reações, quando você guarda 

os alimentos na geladeira o objetivo é retardar sua decomposição, quando ao cozinhar 

batatas você aumenta o fogo o objetivo é acelerar seu cozimento. 

  

METODOLOGIA 
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O método pedagógico durante as aulas do Projeto Despertando Talentos - 

Química será baseado em três etapas, apoiadas no processo da prática social: a 

problematização, a instrumentalização e a conceituação. 

Na etapa da problematização serão levantadas questões e/ou situações-

problema a respeito da prática social, que poderiam ser resolvidas ou ter seus efeitos 

minimizados através da aplicação dos conhecimentos químicos. 

Na instrumentação serão desenvolvidos os conceitos necessários para resolver 

as questões abordadas na primeira etapa, permitindo aos alunos aplicarem os 

conhecimentos a partir de problemas reais, buscando associar teoria e prática. 

Na conceituação deve ocorrer a fixação conceitual dos alunos, na qual os alunos 

deverão cristalizar o conhecimento adquirido durante as experiências sob a ótica do 

conhecimento químico contemporâneo. 

Com esta metodologia pretende-se que o aluno passe a ter uma postura 

conceitualmente mais independente e integralizada, tendo assim uma visão crítica e 

ativa, tornando-se, assim, sujeito de sua própria aprendizagem. 

O projeto será desenvolvido, caso existam condições sanitárias, em diferentes 

espaços pedagógicos: Laboratório de Exatas; Laboratório de Informática; Visitas a 

Universidade de Brasília e Instituto Federal de Brasília. 

O aluno terá acesso a Ciência através de aulas práticas no laboratório de exatas, 

no qual serão feitos experimento em grupo.  Antes de cada experimento os alunos 

serão apresentados ao embasamento teórico, fazendo as devidas anotações, e, em 

grupo, farão observações, anotações e entregarão um relatório com as devidas 

conclusões. 

As visitas à UNB e ao IFB serão com intuito de conhecer os laboratórios, 

observar o desenvolvimento das experiências e conhecer alguns projetos 

desenvolvidos pelas universidades, dando aos alunos a possibilidade de aprender em 

diferentes ambientes e com diferentes abordagens metodológicas. 
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O laboratório de informática será usado para que o aluno possa interagir com o 

conteúdo teórico utilizando programas de modelamento tridimensional. 

Os alunos deverão, durante todo o desenvolvimento do projeto, produzir 

experimentos e relatórios contendo o desenvolvimento e as anotações observadas. 

As aulas serão oferecidas no período vespertino, uma vez por semana com duração 

de 1h50min. Durante as aulas os alunos irão discutir em grupo os experimentos, farão 

observações individuais em seus cadernos, e entregarão relatórios com suas 

conclusões. 

Em caso de impossibilidade da realização da oficina de modo presencial, serão 

utilizadas ferramentas que permitam o desenvolvimento em formato EAD. 

  

CRONOGRAMA 

  

O Projeto “Despertando Talentos - Química”, do Ensino Médio em Tempo 

Integral desenvolvido pela SEEDF atenderá aos alunos do ensino médio integral desta 

Unidade de Ensino, no decorrer do ano letivo, no período vespertino, obedecendo o 

cronograma da escola. As atividades propostas estão estruturadas em temas a serem 

desenvolvidos semestralmente em concomitância com o conteúdo de Química dado 

no ensino médio.  
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                                            Governo do Distrito Federal 

                   Secretaria de Estado de Educação 

                 Diretoria Regional de Ensino do Gama 

                      Centro Educacional 08 do Gama 

  

  

  

  

  

 PROJETO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

E ESCRITA CRIATIVA 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  Gama- DF, 2021 
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CRE – GAMA CED 08 

Nome do projeto: PROJETO ESCRITA CRIATIVA 

Professor(a): Leonardo de Oliveira Matos (Língua Portuguesa) 

Séries: 1º ano e 2º ano do Ensino Médio (EMTI) 

Período Duração: 1º e 2º semestres. 

 

JUSTIFICATIVA 

Todos os alunos podem enfrentar dificuldades por diversos motivos durante a 

aprendizagem na educação básica, especialmente em relação à produção de texto. 

Apesar de a redação ser uma das fundamentais ferramentas para um estudante, já 

que as avaliações de larga escala como PAS, ENEM e vestibulares atribuírem grande 

importância para pontuação e exclusão da seleção, a escola ainda não consegue 

dialogar com o interesse dos alunos para o exercício criativo da relação com a língua 

portuguesa. 

Dessa maneira, a proposta para o projeto é perceber tudo que é manifestado 

por cada aluno e captar pistas do que eles precisam, auxiliando, assim, que os danos 

causados pelo ensino não presencial possam ser reduzidos. Assim, o projeto político 

pedagógico auxiliaria no processo de escolarização, ajudaria a superar os principais 

desafios enfrentados pelos estudantes e também contribuiria para o melhor 

desempenho deles nas avaliações externas, como também nas atividades que exigem 

a escrita autoral e dissertativa nas demais disciplinas da escola. 

  

OBJETIVOS 

Nesse sentido, o Projeto Escrita Criativa utilizará a pedagogia de projetos para 

desenvolver não apenas a produção de textos escritos, mas as competências de 

leitura e interpretação, de debates, de criatividade, de autoria. Assim, a proposta é 

que seja criado um ambiente de conexão entre o estudante e um projeto de pesquisa 

que desperte o interesse dele. O papel do professor, nessa proposta, é favorecer a 

https://gutennews.com.br/blog/2017/12/06/14-materias-para-seus-alunos-lerem-nas-ferias-ou-enquanto-esperam-por-elas/
https://gutennews.com.br/blog/2017/12/06/14-materias-para-seus-alunos-lerem-nas-ferias-ou-enquanto-esperam-por-elas/
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mediação com base nas descobertas, frutos das pesquisas realizadas pela classe, 

sob sua orientação. 

A partir dessas pesquisas, seriam propostos desafios para os alunos, utilizando 

metodologias ativas como a criação de blogs, podcasts, campanhas, peças de teatro, 

curta metragens, músicas, entre outros, que culminassem na produção dos textos que 

gerarão o conteúdo para a atividade proposta. Essas atividades significativas, 

poderiam incentivar que os alunos interajam com os gêneros textuais (critério do PAS, 

especialmente na 1ª e 2ª etapa) e desenvolvam outros tipos de textos, diferentes o 

dissertativo ou dissertativo-argumentativo que é foco em sala de aula. O projeto 

propõe a formação cidadãos independentes, críticos e participativos na sociedade, a 

partir de uma visão interdisciplinar do conhecimento e do aprendizado por meio da 

experiência e o desenvolvimento da autonomia dos alunos. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·   Utilizar as metodologias ativas e a pedagogia de projetos para o 

desenvolvimento das competências de escrita; 

·   Criar projetos para o desenvolvimento de conteúdo a partir de cases da 

atualidade que culminem em músicas, peças de teatro, curta 

metragens, podcasts, blog, entre outras ferramentas, que integrem a 

produção de texto ao contexto da atividade proposta; 

·     Relacionar os projetos aos objetos e habilidades exigidas pelo PAS 

(UnB) para a 1ª etapa do Ensino Médio; 

·   Desenvolver a capacidade de leitura, de compreensão e de escrita para 

aperfeiçoamento da produção de texto curricular. 

·       Apresentar para a comunidade escolar uma exposição ou evento com 

o resultado das produções desenvolvidas durante o ano ou semestre. 

 

CONTEÚDOS 

https://gutennews.com.br/blog/2017/12/01/licoes-de-cidadania/
https://gutennews.com.br/blog/2017/12/01/licoes-de-cidadania/
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  A Matriz de Objetos de Avaliação do PAS (Programa de Avaliação Seriada), 

visa, portanto, selecionar o estudante capaz de compreender, raciocinar, analisar, 

criticar e propor questões relevantes para a própria formação como cidadão e capaz 

de elaborar propostas de intervenção na realidade, com ética e cidadania, 

considerando a diversidade sociocultural como inerente à condição humana no mundo 

e na história. 

 Portanto, ela será utilizada como referência para a sugestão dos conteúdos 

abaixo, a partir dos objetos do PAS: 

 

CRONOGRAMA 

O desenvolvimento do projeto se dará paralelamente ao ensino regular durante 

o ano de 2021. Inicialmente ocorrendo de modo remoto, e, se possível, retornando ao 

ensino presencial. 

  

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita de modo formativo e acompanhará o desenvolvimento 

dos alunos no decorrer do projeto. 
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     Governo do Distrito Federal 

                    Secretaria de Estado de Educação 

                Diretoria Regional de Ensino do Gama 

                      Centro Educacional 08 do Gama 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OFICINA DE REDES SOCIAIS 
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Nome do projeto: Projeto Redes Sociais 

Professor(a): Larissa Barros da Silva 

Séries: 1º e 2º ano do Ensino Médio (EMTI) 

Período de Duração: 1º e 2º semestre. 

 

JUSTIFICATIVA 

       As redes sociais mudaram a forma como as pessoas se relacionam com o 

mundo. A inserção em rede é determinante para o compartilhamento da informação e 

do conhecimento. Isto porque as redes são espaços valorizados para o 

compartilhamento da informação e para a construção do conhecimento, além de estar 

em alta no mercado de trabalho devido a realidade em que o mundo se encontra. 

        A proposta desse projeto é inserir o aluno no mundo digital, facilitando os meios 

de trabalho, estudos, aprendizados e, principalmente, as oportunidades que as redes 

sociais podem oferecer, visando o interesse individual de cada aluno. 

  

OBJETIVOS 

        O projeto de Redes Sociais tem como objetivo trazer para a realidade dos 

alunos essa nova era digital, apresentando as possibilidades e as ferramentas para 

ingressar nas mídias sociais. 

       Em uma era hiperconectada, a inovação nas mídias sociais já não é um 

diferencial, é um requisito obrigatório para quem deseja ampliar as possibilidades de 

novos negócios. O sucesso não tem fórmula, mas a consolidação no mercado 

depende de planejamento estratégico, produção de conteúdo relevante, criatividade e 

gestão. São essas as competências que estruturam a oficina de redes sociais e que 

irão ajudar a garantir uma posição de destaque no mercado de trabalho e no trabalho 

de influencer digital, blogueiros e youtubers. 

      A partir dessas propostas, os alunos precisarão criar ações, campanhas, 

aprender a manusear aplicativos, editar fotos e vídeos, conhecer públicos e formas de 
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aumentar engajamento em mídias sociais. O projeto visa a capacitação dos alunos 

nessa nova área, onde gira a maior parte do comércio que se situa no meio digital, 

oferecendo as ferramentas e recursos necessários. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Oferecer aprendizado de qualidade, que possa abrir novas oportunidades 

profissionais; 

●   Formar profissionais com atitude e foco em resultados reais, aptos a 

enfrentarem os desafios do mercado atual; 

●   Criar campanhas online efetivas, analisar os resultados e tomar as mais 

decisões adequadas; 

●    Potencializar a criatividade; 

●   Utilizar as técnicas de gestão de Marketing Interativo mais atuais e 

inovadoras; 

●     Aprender a manusear aplicativos de edição, formatação e gravação; 

●    Capacitar o aluno para estar apto a gerenciar redes sociais, de forma que 

seja capaz de desenvolver a estratégia como um todo. 

  

CONTEÚDOS 

Os conteúdos ministrados visam as capacitações dos alunos a partir das 

atualidades e dos meios de comunicação mais utilizados, com foco no mercado de 

trabalho por meio das Mídias sociais. 

Cronograma Planejamento 

10/02/2020 Início do projeto Redes Sociais 
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1º semestre 

Introdução às mídias sociais; 

Principais ferramentas e plataformas; 

Redes sociais como ferramenta de trabalho; 

Desenvolvimento de projetos de mídias sociais; 

Diagnóstico inicial para projetos de mídia social; 

Planejamento de campanhas de em mídias sociais; 

Mídias sociais como ferramenta de marketing; 

Como defensor e segmentar o público alvo; 

Importância do conteúdo para o marketing em redes sociais; 

Fontes de informações para produção de conteúdo; 

  

  

  

  

  

2º semestre 

Ferramentas profissionais para a gestão de mídias sociais; 

Importância do planejamento; 

Criação de página; 

Análise de ambiente; 

Definição de objetivos; 

Definição de público alvo; 

Definição de conteúdo; 

Definição de customização; 

Mensurar resultados obtidos. 



 

 

129 

 

  

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada através de atividades, projetos e participações 

durante as aulas no decorrer da oficina de Redes Sociais durante o ano letivo. 

  

CULMINÂNCIA 

Os alunos terão a oportunidade de apresentar sua página/canal nas redes 

sociais criada e alimentada durante o ano, mostrando a área do segmento que 

escolheu seguir. Seja área de vendas, marketing, vlogs, Youtubers, influencer, 

studygram entre outras variações. Através de uma apresentação no auditório ou pela 

plataforma Google Meet. 
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Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 do Gama 

  

  

  

  

  

  

 

  

OFICINA DE ARTES 
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Professora: Michelly Alves Da Silva Costa (artes) 

Séries: 1º e 2º ano do ensino médio (EMTI) 

Período duração: 1º e 2º semestre 

 

JUSTIFICATIVA 

O poder que a arte tem não pode ser resumido a isolados atos de festivais 

escolares, mas sim uma vivência e conhecimento artístico que transcende o valor 

estético que a arte traz. E esse universo libertador que a arte propicia e integra todo o 

contexto social, histórico e cultural de um povo, de um grupo, permeando assim por 

uma busca de identidade, de reconhecimento de si e do outro em um meio. Descobrir-

se através da arte transforma situações relacionadas à autoestima, confiança e 

autonomia, principalmente entre crianças e jovens. 

O desenvolvimento de habilidades e potencialidades artísticas perpassam por 

um processo de criação específico que esta área propõe: consciência do fluxo de 

movimento, capacidade de liberação e expressividade espontânea, sensibilização, 

valores estéticos e simbólicos, criação expressiva a partir das experimentações 

sensório-motoras. A arte traz a possibilidade do desenvolvimento de posturas, 

hábitos, atitudes corporais e mentais tanto na prática saudável para o próprio corpo 

como nas relações estabelecidas consigo e com o outro dentro da sociedade. 

A Oficina de Arte tem como foco permear por alguns estilos e vertentes 

fortificando a autonomia criativa do estudante, contribuindo para um olhar crítico e 

reflexivo sobre a arte na sociedade. Assim, estimulando vivências corporais, 

auxiliando de maneira significativa na formação integral do ser. 

  

OBJETIVOS 

Objetivo geral: Trabalhar com propostas de ensino que integram o fazer, a 

contextualização e a apreciação, promovendo a relações entre a arte, o corpo e a 

sociedade, principalmente, na valorização da cultura brasileira. Experienciar e criar 

obras de dança, música, teatro e artes visuais dentre outras. 
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Objetivos específicos: Elaborar e compor obras artísticas; Vivenciar e experienciar 

processos artísticos; Contribuir com a preparação cênica através de exercícios com 

foco nas habilidades individuais e grupais; Oportunizar apreciação de arte através de 

vídeos, fotografias e outros; Promover a discussão e problematização sobre o vivido 

e apreciado em aula; Interpretar criticamente relações sociopolíticas implicadas na 

produção artística e representadas na arte; Estabelecer relações entre arte e 

tecnologia na produção artística; Contextualizar a Arte na atualidade; Reconhecer a 

influência da Cultura e da Arte; Apreciar esteticamente as obras desenvolvidas pelos 

colegas; Análise crítica das Obras do PAS (Programa de Avaliação Seriada). 

  

METODOLOGIA 

Aulas expositivo-práticas - Atividades em grupo, duplas, trios, e também em 

solo. As aulas podem ser em formato de jogos/desafios nos quais os alunos se sintam 

à vontade para explorar movimentos e interagir com os colegas na modalidade 

remota. Brincadeiras e dinâmicas que os próprios alunos conhecem ou que a 

professora irá propor de acordo com o planejamento e necessidade baseada no clima 

de sala de aula. Criações individuais e coletivas, improvisadas como processo 

instantâneo, ou composições criadas durante os processos em aula. As aulas podem 

acontecer na sala de aula, no pátio da escola, na área externa (grama), dependendo 

dos exercícios propostos, quando necessitarmos de mais espaço, ou quando 

utilizarmos materiais que demandam outra área (caso ocorra retorno híbrido ou 

presencial). 

  

CRONOGRAMA 

O Projeto de Artes, do Ensino Médio em Tempo Integral desenvolvido pela 

SEEDF atenderá aos alunos do ensino médio integral desta Unidade de Ensino, no 

decorrer do ano letivo, no período vespertino, obedecendo ao cronograma da escola. 

As atividades propostas estão estruturadas em temas norteadores a serem 
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desenvolvidos semestralmente em concomitância com o conteúdo de Artes e Obras 

do PAS dadas no ensino médio. 

  

CULMINÂNCIA 

Exposição das obras desenvolvidas pelos alunos para apreciação estética 

aberta à comunidade escolar. 

  

AVALIAÇÃO 

A avaliação na oficina de arte acontece em diversos momentos do período 

letivo, mas sem levar em consideração a distinção de belo e feio e sim a expressão e 

as diferentes formas de comunicação, como forma tanto de auxiliar o professor e suas 

demandas com conteúdos e ritmo da turma, como aos alunos como forma de 

compreender suas posturas e aprendizados durante as aulas. Serão utilizadas: 

avaliação diagnóstica, avaliação em processo, e autoavaliação. Na avaliação 

diagnóstica, o principal objetivo é traçar em um primeiro momento de acolhimento das 

turmas, quais os perfis, possibilidades e dificuldades dos alunos para assim iniciar a 

montagem de aula, a partir das necessidades do grupo. A avaliação em processo 

acontece durante o período letivo ao fim de determinado conjunto de conteúdos, como 

forma de desafio para os alunos, a fim de trazer para o professor respostas sobre os 

métodos que têm utilizado, se tem surtido efeito. E a autoavaliação acontece 

geralmente ao final do semestre e é o momento em que o próprio aluno reflete sobre 

seu processo durante as aulas, avaliando suas próprias posturas consigo e com os 

outros, trazendo essa responsabilidade e autorreflexão ao final das oficinas. Ao final 

do semestre é feito também um registro de avaliações em formato de menções sobre 

o desempenho de cada aluno. 
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Governo do Distrito Federal 

                 Secretaria de Estado de Educação 

              Diretoria Regional de Ensino do Gama 

                   Centro Educacional 08 do Gama 

  

  

  

  

  

  

  

  

OFICINA DE ROBÓTICA 

  

  

  

  

  

 

 

 Gama- DF, 2021 
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Nome do projeto: PROJETO ROBÓTICA 

Professor(a): Luana Maria de Sousa Bezerra 

Séries: 1º e 2º ano do Ensino Médio (EMTI) 

Período Duração: 1º e 2º semestres. 

  

JUSTIFICATIVA 

Atualmente, a tecnologia está em todos os lugares, a inserção de máquinas no 

nosso cotidiano está cada vez mais presente e o interesse dos sujeitos em criar essas 

máquinas frequentemente se inicia ainda em período escolar. 

Tendo em vista que em diversos países a inserção da disciplina de robótica 

ocorra já nos anos iniciais, é de grande importância a introdução da disciplina ainda 

em período escolar, considerando que os cursos oferecidos por redes privadas são 

onerosos e pouco acessíveis às populações mais carentes. 

Tendo em vista o atual momento que exige o ensino remoto, a robótica, assim 

como diversas áreas do conhecimento tecnológico, se mostra como mais uma das 

ferramentas essenciais para que o vínculo escola/aluno se fortaleça. 

  

OBJETIVOS 

O objetivo geral do Projeto Robótica é incentivar os discentes a desenvolver 

um pensamento computacional, que é um processo de pensamento envolvido na 

formulação de um problema e na expressão de sua solução de forma que um 

computador (seja ele humano ou máquina) possa realizar tal pensamento de forma 

efetiva. Dessa forma, o papel do professor, neste projeto, vem para auxiliar a 

compreensão de maneira lúdica sobre o funcionamento e o papel da robótica na 

sociedade. Tendo em vista que em muitos casos a robótica é vista como algo 

extremamente enigmático e inacessível este projeto, a oficina vem com o intuito de 

desmistificar toda a inacessibilidade que foi imposta ao longo dos anos, possibilitando 

acesso de maneira integral a todos os alunos que optarem pela realização do projeto. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·    Propor o desenvolvimento do pensamento computacional dos sujeitos; 

·         Oferecer uma organização lógica e análise dos dados tendo em vista a 

divisão dos problemas em partes menores para que se possa compreendê-

los de forma acessível; 

·           Possibilitar a compreensão do pensamento programático por parte dos 

alunos utilizando-se de códigos e compreendendo a utilização de cada um; 

·     Instigar a curiosidade para que o estudante possa livremente distinguir qual 

problema dos componentes eletrônicos. 

  

CONTEÚDOS 

  

Cronograma Planejamento 

08/03/2021 Início do Projeto Robótica 

  

  

Março 

Acolhimento dos alunos; 

Compreensão do pensamento computacional; 

Conhecimento de plataformas essenciais para o ensino de 

robótica de forma online e 

Principais componentes utilizados para o funcionamento de 

circuitos. 
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Abril 

Conhecendo o arduino, protoboard, jumper, led e diversas 

maneiras de utilização em circuitos diversos; 

Orientação para a criação de perfis no site base; 

Montagem de circuitos no site Tinkercad e 

Compreensão de códigos utilizados para o funcionamento do 

arduino. 

  

Projeto 01: Projeto de ficção científica 

Elaboração de roteiro e vídeos relacionando a ficção científica 

com a realidade, mostrando sua utilização no mundo real. 

  

  

  

Maio e Junho 

Conhecimento de novos componentes a serem utilizados com 

ou sem o uso do arduino, sendo eles: potenciômetro, sensor 

de sete segmentos, LCD e aprendizado de novos condicionais 

para a utilização dos condicionamentos citados de maneira 

ampla; 

Criação de grupos durante as aulas online para resoluções de 

problemas imediatos; 

Julho RECESSO ESCOLAR 
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Agosto 

Conhecimento de novas plataformas para o aprendizado de 

robótica e para que o pensamento computacional se fixe 

melhor. 

Utilização de novos componentes Makey makey, Micro:bit e 

Scratch. 

  

  

Setembro e Outubro 

Ampliar os conhecimentos por outras plataformas e outros 

tipos de componentes. 

Projeto 2: 

Desenvolver jogos físicos e virtuais a partir dos componentes 

Makey makey e Scratch. 

  

Novembro e 

Dezembro 

Fixação de pensamento computacional; 

Resolução de problemas; 

Promover autonomia para a identificação de possíveis 

problemas com componentes e suas respectivas soluções. 

  

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada de maneira contínua visando solucionar os 

problemas junto com os alunos para que a compreensão do projeto seja estabelecida 

da melhor forma possível. 
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                    Governo do Distrito Federal 

                           Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 do Gama 

  

  

  

  

  

  

  

OFICINA DE 

PROJETO DE VIDA 

  

  

  

 

 

 

 

 

Gama- DF, 2021 
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Nome do projeto: EMTI – Projeto de Vida 

Séries: 1º e 2° anos do Ensino Médio. 

Idealização e organização: Professor Tiago Cortez Matos 

Tempo de execução: Durante o ano de 2021. 

 

APRESENTAÇÃO 

  

"... local mais rico do mundo é o cemitério porque as pessoas têm levado para o túmulo 

seus livros, músicas, invenções, viagens, prêmios que nunca se materializaram neste 

mundo: as pessoas morrem cheias de possibilidades e pobres de realização!" 

Dr. Miles Munroe 

  

O Projeto de Vida se faz necessário hoje no ambiente escolar por acolher os 

alunos. Esse esforço serve tanto para ajudá-los a cumprirem o seu papel com 

excelência, quanto para firmá-los em suas escolhas em uma fase em que a validação, 

respeito e o senso de propósito sendo, assim, fundamentais para o seu crescimento 

e amadurecimento ótimo. 

A pandemia que atualmente corre no país e impede o ensino presencial impõe, 

além da necessidade habitual, o desafio de manter os alunos estimulados e 

interessados em seu desenvolvimento educacional e pessoal. 

  

JUSTIFICATIVA 

Tanto a Constituição, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

deixam explícito a importância do desenvolvimento da pessoa do estudante. 

Considerando a Constituição Federal da República Federativa do Brasil que dispõe 

em seu artigo 205º: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

Considerando o artigo 22 da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), que estabelece: “A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”. 

Dessa forma, o Projeto de Vida corrobora com a fala dos legisladores para 

agregar na vida dos estudantes. Isso significa que mais do que conteúdos formais, é 

também necessário um crescimento interior do indivíduo para que essa estrutura 

possa amanhã ser a base bio-psico-socio-emocional para o exercício da cidadania 

plena. 

  

OBJETIVO GERAL     

Fornecer aos alunos pontos norteadores para direcioná-los para o 

autoconhecimento e compreensão do seu lugar social de maneira ativa, responsável 

e positiva para o meio e para os outros indivíduos. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

  a)      reconhecer-se como indivíduo; 

b)      responsabilidade social; 

c)    desenvolver o autoconhecimento para uma autoafirmação positiva; 

d)   responsabilidade com o meio ambiente; 

e)   clareza para ter decisões assertivas; 
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DESENVOLVIMENTO 

  Os temas serão desenvolvidos em espaços educativos, buscando ir além dos 

modelos tradicionais de sala/quadro/texto, nos quais serão apresentados aos alunos 

aulas em diferentes formatos, como exemplo: Aula expositiva dialogada, aulas 

orientadas, brainstorming, discussão e debates, dramatização, ensino com pesquisa, 

ensino em pequenos grupos, ensino individualizado, estudo de caso, estudo de texto, 

estudo do meio, filmes e vídeos, jogos, palestras, seminários. 

  

AVALIAÇÃO 

A Avaliação acontecerá em qualquer momento do processo educativo, de 

forma contínua e diagnóstica, com a intenção primordial de rever a própria prática 

docente criando novas possibilidades para estimular os alunos a desenvolverem suas 

potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços individuais dentro da 

coletividade e a participação no desenvolvimento de todas as atividades. 

  

CRONOGRAMA 

 Durante o período letivo do ano de 2021 as atividades do projeto vão sendo 

desenvolvidas nos dias propostos pela unidade escolar em modo remoto, a fim de 

promover aos estudantes acessibilidade ao conhecimento. 

Em dias específicos da semana os alunos têm encontros nos mais diversos 

espaços da escola a fim de desenvolverem as atividades que co-relacionem ao 

projeto. 
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Governo do Distrito Federal 

                 Secretaria de Estado de Educação 

              Diretoria Regional de Ensino do Gama 

                    Centro Educacional 08 do Gama 

  

  

  

  

  

OFICINA DE 

CORPO E MOVIMENTO 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 Gama- DF, 2021 
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CRE – GAMA CED 08 

Nome do/ projeto: EMTI – Corpo e Movimento 

Séries: 1º e 2° anos do Ensino Médio. 

Idealização e organização: Professor Tiago Cortez Matos 

Tempo de execução: Durante o ano de 2021. 

 

APRESENTAÇÃO 

  

"O corpo humano é a melhor imagem da alma humana." 

Ludwig Wittgenstein 

  

O Projeto Corpo e Movimento se faz necessário no ambiente escolar por dar a 

possibilidade de equilibrar a estrutura física e a mental juntas. A escola, durante 

décadas, separou a cabeça do corpo para poder educar. Hoje vemos a possibilidade 

da união dessas partes na sala de aula em virtude de matérias como a desse projeto, 

fazendo toda a diferença no processo de aquisição do conhecimento como do 

desenvolvimento do ser humano. O maior beneficiado dessa nova realidade no 

processo de ensino-aprendizado é o aluno. 

  

JUSTIFICATIVA 

Tanto a Constituição, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

deixam explícito a importância do desenvolvimento da pessoa do estudante. 

Considerando a Constituição Federal da República Federativa do Brasil que dispõe 

em seu artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 



 

 

145 

 

Considerando o artigo 22 da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), que estabelece: 

“A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” 

Dessa forma, o projeto Corpo e Movimento corrobora com a fala dos 

legisladores para agregar na vida dos discentes. Isso significa que mais do que 

conteúdos formais, é também necessário um crescimento interior do indivíduo para 

que essa estrutura possa amanhã ser a base bio-psico-socio-motora para o exercício 

da cidadania plena. 

  

OBJETIVO GERAL   

Fornecer aos alunos a prática de atividade física em casa para terem uma 

imunidade mais forte para não adquirirem doenças físicas e emocionais. Assim, 

eles terão mais resiliência, diminuição do estresse, diminuição da ansiedade, 

diminuição de possíveis quadros de depressão e mais clareza e força de vontade 

para manterem seus estudos em meio a um mundo incerto de notícias ruins. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

a)   melhora da imunidade física e emocional; 

b)      responsabilidade social; 

c)   desenvolver o autocuidado por meio do movimento; 

d)  responsabilidade com o próprio corpo; 

e)   resiliência por meio do movimento; 
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DESENVOLVIMENTO 

O ano de 2021 apresenta diversos desafios ao sistema educativo, em especial 

a disciplinas e oficinas que trabalhem o corpo e, devido a isso, determinadas 

atividades serão adaptadas a esse período, na expectativa de que o mais rápido 

possível possamos retornar ao atendimento presencial e desenvolver de maneira 

integral nossos planejamentos. Os temas serão desenvolvidos em espaços 

educativos, buscando ir além dos modelos tradicionais de sala/quadro/texto, nos quais 

serão apresentados aos alunos aulas em diferentes formatos, como exemplo: Aula 

expositiva dialogada, aulas orientadas, brainstorming, discussão e debates, 

dramatização, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, ensino 

individualizado, estudo de caso, estudo de texto, estudo do meio, filmes e vídeos, 

jogos, palestras, seminários. 

  

AVALIAÇÃO 

  A Avaliação acontecerá em qualquer momento do processo educativo, de 

forma contínua e diagnóstica, com a intenção primordial de rever a própria prática 

docente criando novas possibilidades para estimular os alunos a desenvolverem suas 

potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços individuais dentro da 

coletividade e a participação no desenvolvimento de todas as atividades. 

  

CRONOGRAMA 

 Durante o período letivo do ano de 2021 as atividades do projeto vão sendo 

desenvolvidas nos dias propostos pela unidade escolar, a fim de promover aos 

estudantes acessibilidade ao conhecimento. 

Em dias específicos da semana os alunos terão encontros nos mais diversos 

espaços da escola a fim de desenvolverem as atividades que co-relacionam ao 

projeto. 
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Governo do Distrito Federal 

       Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 Gama 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 10º CIRCUITO DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO 

DISTRITO FEDERAL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama-DF, 2021 

 



 

 

148 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 “A ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que poderemos encontrar noutro lugar o 

que ela não nos pode dar.” 

Sigmund Freud 

 

 

 A melhor maneira de se aprender algo é praticando, ler bons livros, revistas, ter 

atenção às aulas, participar de eventos dentro e fora da escola, mas só conseguimos 

aprender verdadeiramente quando colocamos em prática os conhecimentos 

adquiridos. Portanto, devemos ser ousados e fazer da experimentação uma peça 

chave dentro dos estudos e projetos. 

 A ciência tem evoluído a tal ponto que traz inúmeras facilidades à vida diária, 

tendo em vista que, em quase todos os campos da atividade humana, existe a 

participação efetiva da comunidade científica.  

 O Circuito de ciências é uma maneira de socializar as produções, dando 

visibilidade aos experimentos, bem como contribuir com a difusão do conhecimento 

entre a comunidade escolar. A ênfase é para que a produção dos trabalhos dê-se 

coletivamente e com o aspecto interdisciplinar, ainda que de forma remota. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

Biologia e Ciências  

Unidade Educacional: CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA 

Professores responsáveis: Supervisão e professores de ciências da natureza 
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JUSTIFICATIVA 

  

Os Circuitos de Ciências são conhecidos como atividade pedagógica e cultural, 

com elevado potencial motivador do ensino e da prática científica no ambiente escolar. 

Na maioria das esferas de atividades, a melhor maneira de aprender é fazendo, sendo 

que uma das etapas mais importante dentro do método científico é a experimentação. 

 A ciência tem evoluído a tal ponto que traz inúmeras facilidades à vida diária, 

tendo em vista que, em quase todos os campos da atividade humana, existe a 

participação efetiva da comunidade científica. 

 Quando é realizado um projeto científico, o trabalho é quase da mesma 

maneira que os cientistas profissionais. Como eles, faz-se observações, 

experimentações, investigações, especulações e comprova-se a validade das 

hipóteses, mediante os experimentos. 

 Uma das vantagens que pode-se obter por meio da realização de um projeto 

científico é uma melhor compreensão sobre um ramo da ciência. Os melhores projetos 

científicos criam hábitos de planificação eficaz, de atenção aos detalhes, cuidado no 

trabalho, aperfeiçoamento de manuseio e adoção de critérios rígidos que serão úteis 

durante toda a vida.  Além disso, fica a expectativa de que tais projetos possam abrir 

portas para uma carreira almejada.  

 A realização de um circuito a nível local, que possa divulgar os projetos 

desenvolvidos pelos estudantes e a tentativa de levar tais projetos para a uma etapa 

regional e distrital, deixa a expectativa de que muitos outros circuitos, feiras 

aconteçam na escola e que desperte, nos estudantes, o interesse pela ciência, 

pesquisa, experimentação. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 O projeto visa organizar e sistematizar o circuito de ciências na escola, visando 

envolver os alunos do ensino fundamental e ensino médio, despertando o interesse 

pela investigação científica e contribuindo para o desenvolvimento de suas 

habilidades, de forma interdisciplinar, criativa e contextualizada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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a) Suscitar nos estudantes, a capacidade de refletir sobre a importância da ciência 

para a vida; 

b) Desenvolver uma consciência crítica nos estudantes, o gosto pela pesquisa, 

pela observação; 

c) Estimular alunos e professores para a produção de trabalhos investigativos; 

d) Favorecer a integração entre os alunos, para que trabalhem juntos, em equipe; 

e) Propiciar aos alunos a experimentação; 

f) Incitar a criatividade e o interesse pela investigação científica; 

g) Fomentar a elaboração de experiências e experimentos que tentem comprovar 

uma hipótese; 

h) Promover a integração ciência-cultura; 

i) Fomentar atividades de iniciação científica na educação básica, visando ao 

desenvolvimento e elaboração de projetos;  

 

METODOLOGIA 

 

 O presente projeto será desenvolvido pelos alunos, de forma on-line, com a 

produção de vídeos contendo experiências, tendo o auxílio e orientação dos 

professores, durante todo o processo. 

 O material produzido deverá ser enviado em PDF. Haverá um sistema de 

gerenciamento, onde terá um diário de bordo, no qual deverão ser registradas todas 

as informações dos estudantes durante toda a realização do projeto. Deverá ser 

produzido também um infográfico com as informações do projeto elaborado. 

 Durante o desenvolvimento do projeto, serão utilizados os seguintes métodos: 

● Divulgação do projeto na escola mostrando a importância do mesmo 

para o aprimoramento das formas de construir-se o conhecimento e seus 

resultados no aprendizado efetivo dos estudantes; 

● Abordagem da temática em sala de aula (ambiente remoto); 

● Orientação aos estudantes sobre a elaboração de um projeto para um 

circuito de ciências; 
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● Utilizar, quando e se necessário, o laboratório, acompanhado pelo 

professor orientador do trabalho, com agendamento, para realização de 

experimentos; 

● Produção dos vídeos, com as experiências; 

● Descrição das regras, avaliação e seleção dos trabalhos. Os melhores 

trabalhos serão selecionados para a etapa regional; 

● Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

devem ser vídeos de 2 a 5 minutos, com o tema escolhido pela equipe, 

os quais serão publicados no youtube; deve conter organização e 

apresentação geral do trabalho, criatividade, exploração do conteúdo, 

interesse e relevância do tema, atendimento aos objetivos propostos, 

fundamentação teórica.  

 

CRONOGRAMA 

 

 O projeto deverá ser trabalhado durante o primeiro semestre do presente ano, 

na escola, sendo a essa, a etapa local. 

 Teremos as seguintes etapas no circuito: 

 Etapa Local: deverá acontecer entre 5/4 a 6/8 

 Etapa: regional: 

Inscrições - 9 a 20/8 

Avaliação - 30/8 a 3/9 

 Etapa distrital: 27/9 a 1/10 
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Governo do Distrito Federal 

         Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 Gama 

 

 

 

 

 

 

 

A LITERATURA DE CORDEL COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama-DF, 2021 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O presente projeto tem como objetivo demonstrar a eficácia da literatura de 

cordel como recurso pedagógico no ensino de Língua Portuguesa. Vivemos num país 

onde a população apresenta uma bagagem cultural rica capaz de fornecer elementos 

que podem ser facilmente inseridos em propostas curriculares. 

 Dessa forma pretende-se com esse trabalho oportunizar o conhecimento da 

literatura de cordel por parte dos estudantes, como forma de manifestação artística 

popular da cultura brasileira e nordestina e ainda explorar todo o seu teor pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

– Língua Portuguesa 

Unidade Educacional: CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA 

Professora responsável: Izabel Rios 
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JUSTIFICATIVA 

 

 Despertar nos estudantes o gosto pela literatura não é tarefa fácil, dessa forma 

é necessário que a prática pedagógica seja inovadora, atrativa e desperte no 

estudante seu instinto criador, associando às aprendizagens ao desenvolvimento 

humano.       

 A literatura de Cordel permite que o sujeito mergulhe em sua própria história de 

uma forma leve e despretensiosa. 

 Enquanto recurso didático o cordel favorece a criação de novas palavras a 

partir das normas gramaticais gerativas, favorece ainda o desenvolvimento das 

habilidades de inferência já que tem como principal característica a exploração de 

diversas tipologias de temas que discorrem sobre a realidade social e cultural 

nordestina. 

 

OBJETIVO GERAL 

  

⮚ Compreender e reconhecer a contribuição do gênero cordel como suporte didático, 

suas características de interdisciplinaridade e desenvolvimento de habilidades de 

leitura e escrita, produção e análise linguística  reconhecendo sua importância social 

e na cultura popular. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Despertar nos estudantes o gosto pela leitura; 

b) exercitar a oralidade; 

c) trabalhar os aspectos linguísticos;  

d) Analisar e reconhecer na língua o preconceito linguístico nas diversas classes 

sociais; 

e) Reconhecer a Literatura de Cordel como exemplo de manifestação cultural do povo 

nordestino; 

f) Conhecer os artistas que representam esse movimento na atualidade às variações 

ocorridas na Literatura de Cordel. 
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DESENVOLVIMENTO 

A literatura de Cordel contribui sobremaneira para a compreensão da língua e 

das estratégias que garantem ao sujeito o domínio das competências linguísticas.  

          O desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita é um importante objetivo 

do ensino de Língua Portuguesa, previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais. – 

PC N – (B RA S IL, 1998).  De acordo com Cunha 2018, p.1), “o   professor deve 

buscar a autonomia do educando e prepará-lo para melhorar sua   vida e suas 

relações pessoais e profissionais, e para o uso adequado da   linguagem 

comunicativa”.  Dornales (2018, p.3) sugere que o professor de Língua Portuguesa 

(LP )  deve  ter  um   aprofundamento teórico acerca  da  linguagem,   e  o  principal,  

colocar  em  prática  a  teoria,   pois   não adianta  nada  ter   conhecimentos   sobre  

todas  as  teorias  se   não  colocar  em  prática  no  ambiente  escolar  a  leitura  e  a  

escrita  de  uma  forma  crítica  e voltada  para  a  construção  de  uma  educação  

melhor.   

  De início, o cordel, cantado nas feiras, registrado e publicado em condições 

bastante precárias evolui para a impressão gráfica e, mais tarde, para a produção 

midiática. Estudos sobre o referido gênero requerem a identificação de um eu e um 

tu, os quais, conforme apontado por Benveniste, são sujeitos essenciais para a 

enunciação. De um lado, o poeta (cordelista), de outro, o leitor (apreciador). Ambos 

compartilham informações e vivências que possibilitam o entendimento, assim como 

intenções. Se, de um lado, há como demanda a expressão de uma denúncia ou a 

socialização de um fato pitoresco, de outro, o interlocutor busca informações ou 

simplesmente o deleite, o prazer diante da poesia, principalmente em um tempo em 

que todos são convocados a conhecer e apreciar diferentes estéticas e diferentes 

culturas.  

Desde suas origens na Europa, o cordel apresenta esteticamente a voz das 

camadas populares. Segundo, atividades poéticas semelhantes se desenvolveram 

em países como Portugal, Espanha, França, Nicarágua e Argentina desde o século 

XIX. No Nordeste brasileiro, apresenta-se a peculiaridade de um povo historicamente 

marcado pela colonização portuguesa, pelas dificuldades financeiras e pelas misérias 

que lhe são impostas pelas condições geográficas, pelas baixas produção econômica 
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e, sobretudo pelo peso de uma sociedade capitalista, para a qual não representa 

grandes potenciais financeiros, logo poucos lucros.  

De acordo com Morais (2016) o Cordel como suporte pedagógico permite 

estudos e reflexões sobre verso e prosa, estrofes, elementos formais fundamentais 

na construção desse texto. Quanto à métrica, poderia ser tomada informação, pois o 

estudo da métrica e da rima, de uma forma muito rígida pode não ser interessante 

para todos os alunos. Já a relação entre escrita e oralidade, entre norma-padrão e 

norma-popular é elemento significativo, que se constitui como conteúdo importante 

para a construção desse gênero e para o desenvolvimento de habilidades importantes 

para o bom desempenho linguístico. As metáforas também se constituem como 

importante estratégia de estudo, uma vez que enriquecem o texto de cordel, assim 

como os textos orais e escritos aos quais estamos expostos cotidianamente.  

 

CRONOGRAMA 

 

 O projeto seguirá as seguintes etapas, lembrando que, sempre que necessário serão 

feitas adaptações pois toda proposta de ensino deve ser flexível para atender às 

necessidades que surgirem durante sua execução:  

● Março a outubro/2020. 

⮚ Abertura do projeto com pesquisa sobre o conceito de Literatura de Cordel e suas 

principais características; 

⮚ Pesquisa sobre a biografia de Bráulio Bessa, principal cordelista da atualidade; 

⮚ Interdisciplinaridade com Artes na exploração das técnicas da confecção dos livros 

de cordel; 

⮚ Aspectos gramaticais da literatura de cordel; 

⮚ Pesquisa sobre xilogravuras; 

⮚ Produção individual de cordel tendo como base temas propostos em sala de 

aula. 

  O desenvolvimento do projeto seguirá o planejamento semanal já que o mesmo 

está inserido ao Currículo.  

 No final de cada bimestre haverá uma “Roda de Cordel” onde os estudantes 

apresentarão suas produções. 
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 AVALIAÇÃO 

 

  A avaliação terá como base o envolvimento dos estudantes no projeto assim 

como o seu progresso no que se refere à aprendizagem. Tendo como base esses 

dados, serão realizadas as alterações necessárias. 
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                       Governo do Distrito Federal 

  Secretaria de Estado de Educação 

              Diretoria Regional de Ensino do Gama 

                      Centro Educacional 08 Gama 
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APRESENTAÇÃO 

  

 A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é um evento 

grandioso, que demanda muitos esforços e verbas públicas, muitas vezes resume-se 

na aplicação das provas da primeira fase e da segunda fase. Daí, percebendo que em 

todas as turmas temos jovens talentos que não possuem um espaço adequado para 

debaterem suas ideias, conjecturas e expor seus raciocínios, de forma participativa, 

coletiva e colaborativa, onde os estudantes terão a oportunidade de debaterem as 

resoluções de problemas a nível da OBMEP, mostrando assim suas potencialidades 

para resolverem a prova da OBMEP 2021.   

  

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um 

projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo 

Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira 

de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. 

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na 

área, a OBMEP tem como objetivos principais: 

● Estimular e promover o estudo da Matemática; 

● Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que 

um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de 

qualidade; 

● Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas 

áreas científicas e tecnológicas; 

● Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, 

contribuindo para a sua valorização profissional; 

● Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades 

públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas; 

● Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. 

O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental até o último ano do Ensino Médio. Em 2019, mais de 18 milhões de 

alunos participaram da olimpíada. 
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Apresentamos a seguir alguns programas desenvolvidos ao longo desses anos 

e convidamos você a conhecer um pouco mais a OBMEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

Nome do projeto: OBMEP 

Professor  responsável: Professores de matemática e coordenação 

Idealização e organização: SEEDF 

Período de execução: Do dia 19 de Abril ao dia 7 de Outubro de 2021 

Público alvo: Todos os alunos do ensino fundamental e ensino médio. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JR. (PIC) 

Destinado aos alunos medalhistas da OBMEP, o PIC é realizado por meio de 

uma rede nacional de professores em polos espalhados pelo país. Tem como objetivo 

despertar nos alunos o gosto pela Matemática e pela ciência em geral. Visite a página 

do PIC e conheça o material preparado para o programa: 

www.obmep.org.br/pic.htm 

 

PORTAL DO SABER 

O Portal do Saber portaldosaber.obmep.org.br da OBMEP oferece, 

gratuitamente, uma variedade de materiais relacionados à grade curricular do 6º ano 

do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, além de tópicos adicionais que 

não costumam ser abordados no Ensino Fundamental ou Médio. Buscando 

complementar o aprendizado da matemática e da física, disponibilizamos a vocês 

videoaulas, exercícios resolvidos, caderno de exercícios, material teórico e aplicativos 

interativos. 

 

OBMEP NÍVEL A 

Olimpíada voltada para alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental das 

escolas públicas. Teve sua 1ª edição no ano de 2018, e está prevista para ocorrer no 

2º semestre de 2020, no mesmo formato do ano anterior. Para mais informações, 

acesse: www.obmep.org.br/informacoesNivelA.DO 

 

BANCO DE QUESTÕES E PROVAS ANTIGAS 

Você quer se preparar ou quer preparar seus alunos para a próxima 

Olimpíada? Encontre em www.obmep.org.br/banco.htm os Bancos de Questões. 

Cada volume apresenta uma seleção de problemas, similares aos problemas das 

http://www.obmep.org.br/pic.htm
https://portaldosaber.obmep.org.br/
http://www.obmep.org.br/informacoesNivelA.DO
http://www.obmep.org.br/banco.htm
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provas da OBMEP, divididos por níveis e por assuntos. Em 

www.obmep.org.br/provas.htm você encontra todas as provas anteriores da 

OBMEP, suas soluções e vídeos com a resolução das provas mais recentes. 

 

 

PORTAL CLUBES DE MATEMÁTICA 

Encontre toda a semana um desafio no blog clubes.obmep.org.br. Crie com 

seus amigos um clube de Matemática, participe de gincanas e competições nacionais. 

O clube lhe dará acesso também a um fórum onde você poderá discutir, com outros 

alunos do país, questões relacionadas à Matemática. 

 

POTI - POLOS OLÍMPICOS DE TREINAMENTO INTENSIVO 

O programa é destinado aos interessados em se preparar para as provas da 

OBMEP e da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), que estejam matriculados 

no 8º ou no 9º ano do Ensino Fundamental ou em qualquer uma das séries do Ensino 

Médio. Para outras informações acesse a página poti.impa.br. 

 

PICME - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MESTRADO 

O PICME é um programa que oferece aos estudantes universitários que se 

destacaram nas Olimpíadas de Matemática (medalhistas da OBMEP ou da OBM) a 

oportunidade de realizar estudos avançados em Matemática simultaneamente com 

sua graduação. Os participantes recebem as bolsas por meio de uma parceria com o 

CNPq (Iniciação Científica) e com a CAPES (Mestrado). Para outras informações, 

visite a página picme.obmep.org.br/ 

 

PROGRAMA OBMEP NA ESCOLA 

Voltado para os professores de matemática das escolas públicas, o programa 

quer estimular atividades extraclasse com o uso dos materiais da OBMEP, tais como 

provas e Bancos de Questões. Professores de todo o país são habilitados e 

preparados para desenvolver essa atividade em sua escola ou em escolas vizinhas. 

http://www.obmep.org.br/provas.htm
http://clubes.obmep.org.br/
http://poti.impa.br/
https://picme.obmep.org.br/
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Para outras informações sobre o programa visite: 

www.obmep.org.br/OBMEP_na_escola.html 

 

 A disciplina Matemática sempre está associada com o acentuado índice de 

reprovações e os fatores que dificultam a aprendizagem dessa ciência. Tendo em 

vista essa realidade, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), o Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) e o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 

(IMPA), apoiados pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), criaram em 2005 

a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), com a intenção 

de promover e intensificar o estudo de Matemática e, ainda, mostrar que a Matemática 

é bem mais que apenas uma disciplina da escola, mas, está inclusa e, é utilizada para 

resolver problemas do cotidiano.  

 

  

DESENVOLVIMENTO 

 

      

 Calendário 16ª OBMEP 

 

Data Ações 

19 de abril a 30 

de abril 

Período para inscrições complementares (Inscrições novas e edição). Exclusivamente 

em www.obmep.org.br 

01 de maio a 07 

de maio 

Período de emissão e pagamento dos boletos das inscrições complementares e 

novas (Somente para escolas privadas) 

30 de junho 
Data para disponibilização na página restrita da escola das provas e outros materiais. 

Exclusivamente em www.obmep.org.br 

http://www.obmep.org.br/OBMEP_na_escola.html
http://www.obmep.org.br/
http://www.obmep.org.br/
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30 de junho a 03 

de agosto 
Período para realização da Prova da 1ª fase 

01 de julho a 11 

de agosto 

Período para as escolas enviarem os cartões-resposta dos alunos classificados para 

a 2ª fase, através dos Correios ou aplicativo. 

09 de setembro Divulgação dos classificados para a 2ª fase 

10 de setembro 

a 30 de 

setembro 

Período para as escolas solicitarem tratamento especial (alunos sabatistas, 

portadores de necessidades especiais e nomes incorretos). Exclusivamente em 

www.obmep.org.br 

15 de setembro 

a 23 de 

novembro 

Período para as escolas indicarem, na página da OBMEP, os professores dos alunos 

classificados para a 2ª fase 

07 de outubro Divulgação dos locais de provas. Exclusivamente em www.obmep.org.br 

  

 

INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO CED 08 GAMA NA OBMEP  

Número de Alunos do Nível 1: 250 

Número de Alunos do Nível 1 com necessidade de prova em Braille/Ledor (Cegos): 0  

Número de Alunos do Nível 1 com necessidade prova ampliada (Baixa Visão): 0 Total 

de Alunos do Nível 1 que participarão: 250. 

No Nível 1, sua escola pertence ao grupo 1E e poderá classificar 5% dos alunos para 

a 2a Fase. 

http://www.obmep.org.br/
http://www.obmep.org.br/
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Número de Alunos do Nível 2: 280 

Número de Alunos do Nível 2 com necessidade de prova em Braille/Ledor (Cegos): 0  

Número de Alunos do Nível 2 com necessidade prova ampliada (Baixa Visão): 0 Total 

de Alunos do Nível 2 que participarão: 280. 

No Nível 2, sua escola pertence ao grupo 2E e poderá classificar 5% dos alunos para 

a 2a Fase. 

       

Número de Alunos do Nível 3: 560 

Número de Alunos do Nível 3 com necessidade de prova em Braille/Ledor (Cegos): 0  

Número de Alunos do Nível 3 com necessidade prova ampliada (Baixa Visão): 0  

Total de Alunos do Nível 3 que participarão: 560. 

No Nível 3, sua escola pertence ao grupo 3D e poderá classificar 31 alunos para a 2a 

Fase. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

166 

 

Governo do Distrito Federal 

                          Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 do Gama 
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ANEXO XII 

Nome do projeto: Aprender Valor 

Professor  responsável: Professores do ensino fundamental e equipe gestora 

Período de execução: Durante o ano letivo de 2021 

Público alvo: Alunos do ensino fundamental. 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Aprender Valor é uma iniciativa do Banco Central do Brasil que tem como 

objetivo estimular o desenvolvimento de competências e habilidades de Educação 

Financeira e Educação para o Consumo em estudantes das escolas públicas 

brasileiras. Financiado com recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) 

do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o programa vem sendo implementado 

desde o início de 2020, em caráter experimental (fase piloto), em escolas 

selecionadas de cinco estados (Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e 

Paraná) mais o Distrito Federal. 

A partir de 2021, a iniciativa entra em fase de expansão nacional, 

possibilitando que outras escolas e redes municipais e estaduais de educação tenham 

acesso aos recursos do programa. Dessa forma, já em 2021 conhecimentos sobre 

formas de melhorar a gestão do dinheiro podem chegar a estudantes de Ensino 

Fundamental de todo o país. 

Tratar sobre Educação Financeira no contexto escolar é uma urgência social, 

tendo em vista os impactos, na vida individual e coletiva, no presente e no futuro, 

causados pelo modo como as pessoas lidam com o consumo e com os recursos 

financeiros e materiais. Levar o tema para dentro das salas de aula se alinha à 

demanda contemporânea de promoção do letramento financeiro na escolarização de 

nível básico. 

A inserção da Educação Financeira e da Educação para o Consumo nos 

currículos escolares, como proposta pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

auxilia a inserção crítica e consciente de crianças e adolescentes no mundo atual, 

contribuindo para a constituição da cidadania. Além disso, aproxima o aprendizado 

escolar da vida prática, contribuindo para uma aprendizagem mais significativa. 
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No programa Aprender Valor, a Educação Financeira se efetiva nas escolas 

de Ensino Fundamental por meio de projetos escolares que integram Educação 

Financeira a diferentes componentes curriculares. Esses projetos trazem sequências 

didáticas com atividades capazes de articular habilidades relacionadas ao 

planejamento do uso dos recursos, à poupança ativa e ao uso responsável do crédito 

com conteúdos e habilidades de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências Humanas 

previstas na BNCC, de modo transversal e integrado. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Educação Financeira como propõe  

Projetos escolares com Educação Financeira integrada a diferentes 

componentes curriculares, para os nove anos do Ensino Fundamental. 

Formação on-line para professores, visando à implementação do Aprender 

Valor em sala de aula. 

Formação on-line para gestores, com ênfase na gestão da aprendizagem, no 

trabalho colaborativo e na implementação de projetos escolares com Educação 

Financeira. 

Oportunidade para que diretores e professores se apropriem de 

conhecimentos e formas de melhorar a gestão de seus recursos financeiros, com 

orientações práticas sobre temas como planejamento financeiro, aumento dos níveis 

de poupança, aposentadoria e melhoria de investimentos financeiros. 

Estímulo para que os estudantes desenvolvam competências e habilidades 

de Educação Financeira, que são essenciais para a vida adulta, tornando os 

conteúdos curriculares mais interessantes, a partir de aulas práticas e de acordo com 

cada ano de escolaridade do Ensino Fundamental. 

Reconhecimento do engajamento e dos bons resultados alcançados pelas 

escolas participantes (está prevista a realização de um evento de reconhecimento e 

premiação). 

 

 

OBJETIVO 
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Preparar os professores dos componentes curriculares Matemática, Língua 

Portuguesa, História e Geografia para a execução, em sala de aula, de projetos 

escolares com Educação Financeira através de materiais postados na plataforma e 

atividades no âmbito do programa Aprender Valor. 

Público-alvo 

Professores das escolas públicas de ensino fundamental que são 

participantes do programa Aprender Valor. 

Carga horária e período de execução 

A carga horária é compatível com 75 horas (esse é um tempo médio estimado). 

O acesso ao conteúdo do curso ficará disponível na plataforma até o ano de 2021 em 

ocorrência das alterações realizadas por causa da pandemia COVID-19. 

METODOLOGIA 

O curso on-line é estruturado em aulas e itinerários com os recursos de um 

ambiente virtual de aprendizagem. A plataforma associa diferentes mídias, 

ampliando os estímulos pedagógicos e contribuindo para a sua aquisição do 

conhecimento. As atividades do curso são assíncronas, ou seja, você pode realizá-

las nos dias e horários que desejar. 

Estrutura do curso 

 A estrutura é feita com os conteúdos da formação que estão organizados em 

percursos formativos. 

Implementação do programa Aprender Valor 

 

A implementação do programa está sendo feita em duas fases. 

A primeira fase refere-se à implementação realizada em caráter experimental 

(piloto), ao longo do ano de 2020 e no primeiro semestre de 2021, em um grupo de 

escolas das Unidades da Federação selecionadas para essa fase inicial: Ceará, 

Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Paraná. 
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Ao longo do período, devido ao forte impacto da pandemia da Covid-19 na 

área de Educação, o programa foi passando por ajustes e flexibilizações para permitir 

que as redes de ensino participassem das diferentes etapas: adesão de escolas, 

cadastro de profissionais, formação de profissionais (gestores e professores), 

cadastro e enturmação de estudantes, avaliação de estudantes e aplicação de 

projetos escolares. 

A segunda fase consiste na expansão nacional, com a abertura do programa 

para que secretarias de educação e escolas públicas de Ensino Fundamental de todo 

o país possam fazer parte do Aprender Valor. Essa fase se inicia em 2021, tendo como 

primeira etapa a adesão das secretarias de educação e escolas ao programa por meio 

da plataforma. Ao período de adesão se seguem as demais etapas do programa: 

cadastro de profissionais, cadastro de estudantes, enturmação de estudantes, 

formação de professores e gestores, avaliação de aprendizagem – entrada, liberação 

de projetos escolares para aplicação junto aos estudantes e avaliação de 

aprendizagem – saída. 

Na fase de expansão nacional, está prevista a avaliação de impacto do 

programa, com sorteio de escolas pertencentes ao grupo de implementação total 

(tratamento) e ao grupo de implementação parcial (controle). O objetivo dessa 

avaliação, realizada com maior rigor e controle, é identificar, mensurar e comparar os 

efeitos do programa no nível de letramento financeiro de crianças e jovens que 

participaram das ações propostas (grupo de implementação total) em relação a 

estudantes que não tiveram contato com a intervenção (grupo de implementação 

parcial). 

Percursos formativos 

O curso está organizado em 3 (três) percursos formativos: 

• Introdução ao Aprender Valor: o programa na perspectiva do professor. 

Objetivos gerais 

 Reconhecer a importância da Formação Financeira Pessoal do professor 

para o trabalho. 

Objetivos específicos 
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Descrever as etapas da formação necessária para execução das ações do 

Aprender Valor em sala de aula e a formação em Educação Financeira pessoal. 

Abordar os aspectos gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

relacionados aos Temas Contemporâneos Transversais, com ênfase no tema 

Educação Financeira 

• Educação Financeira pessoal: ação estratégica para desenvolver competências e 

promover mudanças. O professor tem o material disponível para o planejamento dos 

recursos, poupança ativa e uso de crédito que ajuda na vida financeira pessoal e na 

aplicabilidade em sala de aula dos projetos escolares. 

Objetivos gerais 

Apresentar, a partir de uma fundamentação teórica e de propostas práticas, 

algumas teóricas e de propostas práticas, algumas possibilidades para a elaboração 

e execução de um planejamento financeiro adequado. 

Objetivos específicos 

Definir Educação Financeira a partir da definição da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para esclarecer o que é e o que 

não é Educação Financeira. 

Reconhecer os aspectos gerais que dizem respeito à relação entre 

planejamento financeiro no tempo e definição de prioridades de sonhos e objetivos. 

• Aprender Valor na sala de aula: proposta de execução de projetos escolares com 

Educação Financeira.  A orientação é que o professor tenha acesso ao conteúdo antes 

de aplicar na sala de aula. 

Objetivos gerais 

Explicitar a estrutura e a organização dos projetos escolares do Aprender Valor 

e a relevância do trabalho docente na execução desses projetos. 

Destacar a relevância das habilidades socioemocionais para os projetos 

escolares com Educação Financeira. 
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Objetivos específicos 

Reconhecer a forma de organização dos projetos escolares com Educação 

Financeira. 

• Compreender a relevância do professor no trabalho com os projetos. 

• Reconhecer a importância da adoção de projetos escolares. 

• Compreender as características da pedagogia de projetos. 

Os percursos são estruturados em aulas e itinerários específicos (no caso do 

Aprender Valor na sala de aula). Devido a pandemia da COVID-19 , foi reestruturado 

para lives de orientação, atividades , avaliações remotas e por meio dos canais digitais 

para esclarecimentos de dúvidas  e acompanhamento do projeto. 

Conteúdo programático do curso 

Os percursos formativos estão divididos por etapas e aulas. Cada etapa possui 

um conjunto de aulas com conteúdos multimídia e atividades para reflexão. Esses 

conteúdos estão postados pelo site: https:// aprendervalor.caeddigital.net para o 

conhecimento e estudo dos professores . 

 PERCURSO FORMATIVO – Introdução ao Aprender Valor: o programa na 

perspectiva do professor. 

(Carga horária: 15 horas) 

Apresenta as diretrizes gerais do programa Aprender Valor, incluindo o 

desenho da avaliação de desempenho com base na matriz de referência de Educação 

Financeira elaborada para o programa. Aborda também o tema Educação Financeira 

como um dos Temas Contemporâneo Transversais em destaque na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), além de colocar em relevo a Educação Financeira pessoal 

do professor como importante estratégia didática para o trabalho com o tema em sala 

de aula. 

Este percurso formativo tem uma única etapa com três aulas. 
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Aula 1. O programa Aprender Valor e o protagonismo docente 

Sintetiza a proposta do programa Aprender Valor e a relevância do 

protagonismo docente nas ações do programa. 

Aula 2. A Educação Financeira e os Temas Contemporâneos Transversais na 

BNCC 

Discute a abordagem da Educação Financeira como um dos temas 

contemporâneos transversais destacados pela BNCC. 

Aula 3. Itinerário formativo em Educação Financeira pessoal 

Enfatiza a importância da Formação Financeira Pessoal do professor para o 

trabalho com o tema transversal Educação Financeira. 

PERCURSO FORMATIVO – Educação Financeira pessoal: ação estratégica 

para desenvolver competências e promover mudanças 

(Carga horária: 40 horas) 

Aborda conteúdos específicos de Educação Financeira pessoal, com ênfase 

nos seus três pilares – planejamento dos recursos, poupança ativa e uso do crédito – 

como estratégia para consolidar o conhecimento financeiro de forma prática e 

conectada com a realidade, além de aprimorar competências de Educação Financeira 

para a melhoria do trabalho docente em sala de aula.  

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será dada pela conclusão integral das atividades no ambiente 

virtual. Para obter a certificação deve responder o questionário avaliativo de cada 

módulo com cinco questões. As tentativas são ilimitadas e a nota de todas tentativas 

será considerada para o cálculo da nota final. 
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                          Governo do Distrito Federal 

                     Secretaria de Estado de Educação 

                  Diretoria Regional de Ensino do Gama 

                                   Centro Educacional 08 do Gama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 

 OLIMPÍADA DE HISTÓRIA DO BRASIL 

 (ONHB) UNICAMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama- DF, 2021 
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ANEXO XIII 

Nome do projeto: Olimpíada de História do Brasil (ONHB) UNICAMP 

Professor responsável: Professor João Paulo Machado 

Período de execução: Durante o ano letivo de 2021 

Público alvo: Alunos do ensino fundamental. 

 

  

 

APRESENTAÇÃO 

 

 A Olimpíada Nacional de História do Brasil é um projeto de extensão da 

Universidade Estadual de Campinas, desenvolvido pelo departamento de História, por 

meio da participação de docentes, alunos de pós-graduação e de graduação. Essa 

competição, tem como participantes, alunos de escolas públicas de todo país, sendo 

disputada anualmente, entre os meses de maio a agosto, dividida em 6 fases, sendo 

as 5 primeiras online, e a última presencial. 

 

JUSTIFICATIVA 

Esse projeto visa inserir nossos alunos do CED 8, na principal competição de 

História do Brasil, em uma das mais conceituadas universidades do país, além de 

proporcionar acesso a um acervo riquíssimo de documentos históricos que a 

instituição dispõe.  

       

OBJETIVO GERAL 

  A ONHB é uma atividade online, desde sua primeira edição em 2009, busca a 

partir de atividades de leitura, escrita, debate e reflexão, potencializar a aprendizagem 

em ambientes digitais e principalmente as interações entre alunos e professores do 

CED 8 estimulando-os a descobrir novas formas de aprendizagem de história e a atuar 

na construção de seu conhecimento. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Esta competição é composta por uma ou mais equipes de oitavos e nonos anos 

do ensino fundamental e do ensino médio, trazendo uma proposta inovadora de 

estudar a história do Brasil, a partir da análise de documentos históricos, imagens, 

mapas, textos acadêmicos, pesquisas inéditas e debates historiográficos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A Olimpíada Nacional tem um formato original, que valoriza o esforço coletivo. 

É realizada por equipes compostas por 4 pessoas: 3 estudantes e o professor de 

história do colégio. O formato é de seis fases online, com duração de uma semana 

cada, compostas por questões e tarefas diversas. As respostas são enviadas 

exclusivamente pelo site e são obtidas pelos participantes por meio de debate com os 

colegas de equipe e a pesquisa em livros, internet e orientação dos professores. Cada 

questão traz 4 alternativas, cabendo às equipes selecionar a alternativa que 

consideram mais adequada. A Olimpíada também mobiliza temas interdisciplinares 

(geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural, urbanismo e atualidades) e tem 

um impacto muito positivo na leitura, compreensão e escrita dos estudantes 

participantes. 

 

CRONOGRAMA 

*  Março e Abril, período de inscrições das equipes diretamente na página da ONHB 

*  Período da competição: mês de maio, indo até agosto de cada ano. 

*  Todas as equipes receberão certificados de participação. 

 

 

 

 

ANEXO XIV 

Nome do projeto: Avaliação da equipe gestora e pedagógica do CED 8 
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Período: Durante o primeiro semestre do ano letivo de 2021 

Público alvo: Professores 

 

AVALIAÇÃO DA EQUIPE GESTORA E PEDAGÓGICA DO CED 08 GAMA NO 1º 

BIMESTRE DE 2021 

 

No dia 2/6/2021, realizamos uma enquete com os professores para sabermos 

a avaliação destes em relação ao atendimento, qualidade e eficiência/eficácia dos 

trabalhos de toda equipe gestora e pedagógica da escola. Consideramos a equipe 

gestora a Diretora e a Vice-Diretora, o Supervisor Administrativo e a Chefe de 

Secretaria. Consideramos a equipe pedagógica a Supervisora Pedagógica e os 

Coordenadores Pedagógicos Locais.  

Realizamos as seguintes perguntas na enquete: 

● Como foi a qualidade do atendimento aos professores? 

● Qual o nível de cordialidade no atendimento aos professores? 

● Qual o nível de capacidade para a solução dos problemas 

apresentados? 

● Qual o nível de agilidade para a solução dos problemas apresentados? 

● Qual o nível de coerência e consistência das decisões tomadas? 

● Qual o nível de confiança dos professores nos membros da equipe? 

 Por fim deixamos um espaço para críticas e sugestões em relação ao trabalho 

realizado pelos membros da equipe avaliados na enquete. 

 No formulário, o questionário analisou o trabalho por setores: Direção (Diretora 

e Vice-Diretora); Supervisão Pedagógica (Supervisora Pedagógica); Coordenação (4 

coordenadores - Coordenador do Ensino Médio, Coordenador do Ensino 

Fundamental, Coordenador do EFTI e Coordenador do EMTI); Supervisão 

administrativa (Supervisor Administrativo) e Secretaria (Chefe de Secretaria). Para 

cada setor da escola foram feitas as mesmas perguntas acima mencionadas. 

 O questionário não foi identificado, não tendo questões obrigatórias. Assim, 

cada um que respondeu o questionário estava livre para avaliar os setores que lhe 

conviesse. 

 Recebemos ao todo 43 respostas dos professores, no geral. Um questionário 

foi devolvido em branco. 
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 Nos gráficos abaixo, teremos o título das questões (resumo do que se trata 

cada questão, a quantidade de respostas a cada questão, os percentuais e a legenda. 

 As respostas seguiram o seguinte padrão: 

1. MUITO RUIM; 

2. RUIM 

3. RAZOÁVEL 

4. BOM 

5. EXCELENTE 

 

 

DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO 
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PEDAGÓGICO 
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SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA 
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CHEFIA DE SECRETARIA 
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         Governo do Distrito Federal 

                 Secretaria de Estado de Educação 

             Diretoria Regional de Ensino do Gama 

                                  Centro Educacional 08 do Gama 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE RETORNO - COMITÊ LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama- DF, 2021 
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ANTES DO PLANO DE RETORNO FAREMOS UMA BREVE ABORDAGEM DA 

HISTORICIDADE DA ESCOLA CED 08 –GAMA –DF 

  

A história de uma escola e da educação acompanha todos os estágios da 

evolução humana. O Centro Educacional 08 presta serviços educacionais na cidade 

satélite do Gama-DF há 48 (quarenta e oito) anos, começou como Escola Classe, 

tornou-se Ensino Fundamental/EJA, depois Ensino Fundamental e Médio, como 

permanece até os dias atuais. Neste ano, adotou o sistema de educação integral para 

o ensino médio – EMTI. 

A instituição foi inaugurada em 12/10/1972, sob a direção da Professora Maria 

do Socorro Constantino da Silva, com a denominação de Centro 02 de Ensino de 1º 

Grau, em 1976, com a resolução nº 95-CD, sua denominação foi alterada para Centro 

de Ensino de 1º Grau 02 do Gama, reconhecida pela portaria nº 17 de 07/07/1980, da 

SEEDF, publicada no DODF nº 129 de 10/07/1980. A partir de 2010, a Instituição 

passou a oferecer, de forma parcial, a modalidade de educação integral e o Ensino 

Médio. Por este motivo, a escola teve, novamente, o nome alterado para Centro 

Educacional 08 do Gama – CED 08, a partir de 2011. 

 Atualmente, o CED 08 compreende uma área total de 12.185,5 m2, sendo 

desse total 3.115 m2 de área construída. Nesse espaço, são atendidos, em média, 

1100 (um mil e cem) estudantes, oriundos da região geográfica do Gama-DF, Santa 

Maria-DF e do entorno sul ao Distrito, estudantes residentes de municípios do estado 

de Goiás. O CED 08 presta serviços à comunidade em dois turnos, sendo o Ensino 

Médio, no turno matutino, e o Ensino Fundamental, no turno vespertino. Entre outras 

atribuições, nessa unidade de ensino (UE), encontra-se o polo de atendimento aos 

estudantes que apresentam deficiência visual do Gama-DF. Além disso, a instituição 

também atende 120 alunos do ensino fundamental, no turno contrário, com atividades 

de reforço e recreativas, na modalidade de turno integral, e 80 alunos, também em 

turno contrário, do ensino médio. 

Em sua infraestrutura física, a UE é constituída de 20(vinte) salas de aulas, 

1(uma) sala de direção, 1(uma) secretaria, 1(uma) sala de professores, 1(uma) sala 
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de coordenação, 1(uma) sala de supervisão pedagógica, 1(uma) cantina, 2(dois) 

depósitos, 1(uma) biblioteca, 1(uma) sala de vídeo, 1(uma) sala polo de atendimento 

(deficiente visual), 1(uma) quadra de esportes, 1(uma) guarita, 1(um) laboratório de 

exatas, 1(um) 7 laboratório de informática, 2(dois) banheiros masculinos, 2(dois) 

banheiros femininos, 1(uma) sala para os auxiliares de educação e vigias. 

A respeito da gestão de pessoas, para o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas, conta-se com: 1 – Diretora 1 – Vice-Diretora 2 – Supervisores 5 – 

coordenadores 1 – professora readaptada atuando na biblioteca 1 – professor 

readaptado atuando em apoio a direção 1 – Chefe de Secretaria 2 – Técnicos 

administrativos - atuando na secretaria 18 – professores regentes efetivos 24 – 

professores temporários 05 professores – Sala recursos DV 01 professor – sala 

recursos generalista 02 Orientadoras Educacionais Agentes de Gestão Educacional 

(CAE) 1 – Apoio na supervisão adm. (Geracina) 1 – Apoio na secretaria (Luiza 

Ambrózio) 1 – Apoio Direção (Iolanda) 2 – Apoio direção (mecanografia) – Clemilda e 

Ana Maria 1 – Apoio direção (recepção) – Neide 2 – Portaria – Neuzelita (Lts sem 

previsão retorno) – Ana Soledade (em processo de aposentadoria) 10 – servidores 

terceirizados na limpeza 04 – servidores terceirizados na vigilância 03 – servidoras 

terceirizadas na cantina. Total – 89 servidores 72 – efetivos 17 – terceirizados 24 – 

contratos temporários Para gerir este estabelecimento, dispõe-se de repasses 

financeiros, através do MEC/PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, feito pelo 

FNDE, que no ano de 2020 foi no valor aproximado de R$ 100 mil, utilizados na 

aquisição de materiais de consumo. Com vistas a atender aos princípios relacionados 

à transparência aos órgãos de controle, a prestação de contas do CED 08 está 

disponível na escola a todos membros da comunidade e no Sistema Eletrônico de 

Informação – SEI, no sítio do Governo do Distrito Federal – GDF - sei.df.gov.br. 8 3.  

Plano de retorno - comitê local - CED 08 GAMA 

Olá, Comunidade escolar.  

O Centro Educacional 08 do Gama vem através deste documento informar de 

forma clara, objetiva e transparente as ações que foram desenvolvidas durante o 

período de pandemia e tudo que se refere às movimentações com relação a um 

possível retorno das aulas de forma híbrida. Esse momento de isolamento social exige 
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empatia e um olhar sensível de todos nós, pois é prioridade do comitê local e da 

gestão educacional do CED 08 à saúde coletiva da população.  

A(s) suspensão(ões) das aulas no Distrito Federal, ocorreram por uma série de 

decretos emitidos pelo atual Governador Ibaneis Rocha e pela SEEDF as orientações. 

Vejamos: 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, LEI Nº 9.394/96. 

Dispõe no artigo 32 § 4º que o ensino a distância pode ser utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais no ensino 

fundamental. E, o § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, alcança o ensino médio. 

Decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017. 

Regulamenta a LDB e autoriza a realização de atividades a distância no ensino 

fundamental, médio, na educação profissional, de jovens e adultos e especial, desde 

que autorizada pelas autoridades educacionais dos estados e municípios (Art. 8º); 

PARECER Nº 5/97 - CNE, de 16 de maio de 1997. 

Dispõe sobre a reorganização dos calendários escolares, e considera as 

condições particulares de cada rede de ensino. Além da garantia das aprendizagens 

dos estudantes com o uso de atividades pedagógicas com (ou sem) mediação online. 

  

Decreto nº 40.509, de 11/03/2020. 

Art. 2º Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, pelo prazo de cinco 

dias, prorrogáveis por igual período: Item II – atividades educacionais em todas as 

escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada. (revogado 

pelo(a) Decreto 40520 de 14/03/2020). 

  

Decreto nº 40.520, de 14/03/2020. 

Art. 2º Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, pelo prazo de quinze 

dias: 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ed3d931f353d4503bd35b9b34fe747f2/exec_dec_40520_2020.html#art11
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ed3d931f353d4503bd35b9b34fe747f2/exec_dec_40520_2020.html#art11
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ed3d931f353d4503bd35b9b34fe747f2/exec_dec_40520_2020.html#art11
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§ 1º A suspensão das aulas na rede de ensino pública do Distrito Federal, de que 

trata o inciso III, deverá ser compreendida como recesso/férias escolares do mês 

de julho e terá início a partir do dia 16 de março de 2020, nos termos deste 

Decreto. 

§ 2º O recesso/férias escolares terá duração máxima de 15 dias corridos, 

independente do quantitativo de dias de recesso constante no calendário escolar 

da unidade de ensino. (revogado pelo(a) Decreto 40539 de 19/03/2020). 

  

PARECER Nº 33/2020 - CEDF, de 26 de março de 2020.  

Determina às instituições educacionais das redes de ensino pública e privada 

do Sistema de Ensino do Distrito Federal no sentido de ajustar suas organizações 

pedagógica, administrativa e calendário escolar, optando por atividades indiretas, 

inclusive. 

  

Decreto Nº 40.583, de 1º de abril de 2020.  

Suspende as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e 

faculdades, das redes de ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal, até 

o dia 31 de maio de 2020. 

  

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, de 1º de abril de 2020.  

Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do 

ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de 

emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

bem como dispensa todos os sistemas de ensino do país, em caráter excepcional, da 

obrigatoriedade de observância ao cumprimento dos 200 dias de efetivo trabalho 

escolar no ano letivo de 2020. 

  

PARECER Nº 6/2020 - CNE/CP, de 19 de maio de 2020.  

Dispõe sobre a guarda religiosa do sábado na pandemia da COVID-19. 

  

Decreto nº 40.539, de 19/03/2020. 

Art. 2º Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 05 de abril de 

2020: 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ac087b76d5f34e38a5cf3573698393f6/exec_dec_40539_2020.html#art11
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ac087b76d5f34e38a5cf3573698393f6/exec_dec_40539_2020.html#art11
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III - atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das 

redes de ensino pública e privada. (revogado pelo(a) Decreto 40550 de 23/03/2020). 

  

Decreto nº 40.550, de 23/03/2020. 

Art. 2º Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 05 de abril de 

2020: 

III - atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das 

redes de ensino pública e privada.  (revogado pelo(a) Decreto 40583 de 01/04/2020). 

 Decreto nº 40.583, de 01/04/2020. 

Art. 2º Ficam suspensas as atividades educacionais em todas as escolas, 

universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no âmbito do 

Distrito Federal, até o dia 31 de maio de 2020. (revogado pelo(a) Decreto 40817 de 

22/05/2020). 

  

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: 

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. 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/2daec529965741e29602314371cc37bf/exec_dec_40550_2020.html#art12
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/2daec529965741e29602314371cc37bf/exec_dec_40550_2020.html#art12
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/e1aaf0ba1c0948d1aebcda7454c4a097/exec_dec_40583_2020.html#art14
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/327d72d3c115490394bb9373f942e030/exec_dec_40817_2020.html#art14
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/327d72d3c115490394bb9373f942e030/exec_dec_40817_2020.html#art14
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/327d72d3c115490394bb9373f942e030/exec_dec_40817_2020.html#art14


 

 

193 

 

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. PORTARIA Nº 160, de 09 de 

abril de 2021, publicado no DODF Nº 68, terça-feira, 13 de abril de 2021. Dispõe 

sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, no âmbito das unidades 

administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, das 

unidades escolares, unidades escolares especializadas, escolas de natureza especial 

– UEs/UEEs/ENEs, bibliotecas escolares e bibliotecas escolares-comunitárias da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e unidades parceiras, em virtude da 

pandemia da COVID-19. 

  

DECRETO n.º 41.882, de 08/03/2021.  

Declara estado de calamidade pública, no âmbito da saúde pública do Distrito 

Federal, em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus SARS-CoV-2 

(Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças 

Infecciosas Virais) - DODF N.º 45, de 09/03/2021. 

  

Decreto 40.817, de 22/05/2020. 

Art. 2º Ficam suspensas as atividades educacionais presenciais em todas as 

escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no âmbito 

do Distrito Federal. (Revogado(a) pelo(a) Decreto 40939 de 02/07/2020). 

  

Decreto 40.939, de 02/07/2020. 

Escolas, universidades e faculdades, da rede de ensino pública 

1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 

5º deste Decreto. 

2. Autorizado a funcionar a partir de 03 de agosto de 2020. 

3. Higienizar as cadeiras e mesas de uso coletivo regularmente. 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5bfb368868304acb9d085094acb909dd/exec_dec_40939_2020.html#capVI_art15
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/5bfb368868304acb9d085094acb909dd/exec_dec_40939_2020.html#capVI_art15
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4. Disposição das carteiras, cadeiras e mesas a uma distância de 1,5 metro uma das 

outras. 

5. Proibido o funcionamento dos bebedouros. 

6. Privilegiar a ventilação natural do ambiente. No caso do uso de ar-condicionado, 

realizar manutenção e limpeza dos filtros diariamente. 

7. Priorizar reuniões e eventos a distância. 

8. Suspensão da utilização de catracas e pontos eletrônicos cuja utilização ocorra 

mediante biometria, especialmente de impressão digital, para alunos e colaboradores. 

9. Readequação dos espaços físicos, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 

metro por estudante. 

10. Delimitação, por meio de sinalização, da capacidade máxima de pessoas nas 

salas de aula, bibliotecas, ambientes compartilhados e elevadores, respeitando o 

distanciamento mínimo obrigatório. 

11. Organização dos fluxos de circulação de pessoas nos corredores e espaços 

abertos evitando contato e respeitando o distanciamento mínimo. 

12. Escalonamento de horários de intervalo, refeições, saída e entrada de salas de 

aula, bem como de horários de utilização de ginásios, bibliotecas, pátios etc, a fim de 

preservar o distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas e evitar a aglomeração 

de alunos e trabalhadores nas áreas comuns. 

13. Modificar as atividades esportivas de forma que sejam realizadas ao ar livre ou em 

ambientes ventilados. 

14. Limpeza geral e desinfecção das instalações antes da reabertura da escola. 

15. Testagem para Covid-19 dos profissionais da educação, na forma do protocolo da 

Secretaria de Estado de Saúde. 

16. Fornecimento de instalações de água, de saneamento e de gerenciamento de 

resíduos. 

17. Disponibilização de locais para a lavagem das mãos com sabão e toalhas de papel 

descartáveis ou disponibilização de dispenser com álcool em gel. 

18. Janelas e portas dos ambientes escolares (sala de aula, sala dos professores, 

banheiros, cozinha etc.) devem permanecer permanentemente abertas durante as 

aulas. 
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19. As turmas devem ser reorganizadas de modo a reduzir o número de estudantes 

em sala de aula promovendo a alternância entre o ensino presencial e o ensino 

mediado por tecnologias. 

20. Devem ser evitadas aglomerações de pais/responsáveis e estudantes em frente à 

escola, estabelecendo-se escalonamento para a entrada e saída dos estudantes. 

21. Jogos recreativos, esportivos e outros eventos que criem condições de 

aglomeração devem ser cancelados. 

22. Estudantes e professores que se enquadram no grupo de risco atuarão 

exclusivamente por meio do ensino mediado por tecnologias. 

23. Deve-se restringir o uso de objetos que possam ser compartilhados pelos 

estudantes. 

24. Limpeza e sanitização dos ambientes escolares com maior frequência. 

25. A Secretaria de Estado de Educação elaborará cronograma de retorno às aulas 

de acordo com a data indicada no item 2. 

26. As escolas deverão adotar programas de conscientização do uso de máscara, do 

distanciamento e das demais medidas de prevenção ao novo Coronavírus. 

  

As ações do Comitê Local tem sua base legal na portaria nº120, de 26/05/2020. 

Portaria nº120, de 26/05/2020. 

Institui os Comitês Central, Regional e Local para a implementação e 

operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais não 

presenciais e presenciais. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pelo inciso III do Parágrafo Único do artigo 105 da 

Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve: 

Art. 1º Instituir Comitês Central, Regionais e Locais para a implementação e 

operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais não 

presenciais e presenciais, nas unidades escolares, unidades escolares 

especializadas, escolas de natureza especial, bibliotecas escolares-comunitárias, no 
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âmbito da rede pública de ensino do Distrito Federal, unidades parceiras, instituições 

educacionais parceiras, nos termos do que estabelece esta Portaria. 

§ 1º Os comitês instituídos por meio desta Portaria terão suas atividades finalizadas 

ao final do ano letivo de 2020. (Revogado(a) pelo(a) Portaria 193 de 04/08/2020) 

Portaria nº 193, de 04/08/2020 

Reestrutura os comitês para implementação e operacionalização do regresso dos 

estudantes às atividades educacionais remotas ou híbridas. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pelo inciso III do parágrafo único do artigo 105 da 

Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve: 

Art. 1º Ficam mantidas estritamente as estruturas dos Comitês Regionais e Locais 

para a implementação e operacionalização do regresso dos estudantes às atividades 

educacionais remotas ou híbridas, nas unidades escolares, unidades escolares 

especializadas, escolas de natureza especial, bibliotecas escolares-comunitárias, no 

âmbito da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, unidades parceiras, instituições 

educacionais parceiras, nos termos desta Portaria. 

§ 1º Os comitês indicados por esta Portaria terão suas atividades finalizadas ao 

término do ano letivo de 2020. 

Art. 10 Revoga-se a Portaria - SEE nº 120, de 26 de maio de 2020. 

Permanecendo todo esse contexto, incertezas, fez-se necessário reinventar-se 

através das tecnologias para continuar oferendo da melhor forma possível uma 

educação acolhedora, competente, ética para a comunidade do CED 08 Gama com o 

apoio dos professores, orientadores educacionais, coordenadores, equipe gestora, 

administrativa, estudantes, pais, secretaria e demais colaboradores. 

O Comitê Local elaborou um questionário de Planejamento de Retorno às 

Aulas Pós-pandemia, de volta às aulas presenciais, e obteve um pré-levantamento da 

comunidade escolar, acerca do grupo de risco e estudantes que pretendem voltar para 

o ensino presencial de forma híbrida. 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0a414f22399445b1bbd6d3c24dc04610/seec_prt_193_2020.html#art10
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0a414f22399445b1bbd6d3c24dc04610/seec_prt_193_2020.html#art10
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/91a338019e76405f91291efd8a62b742/see_prt_120_2020.html
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O CED 08 pretende desenvolver campanhas de comunicação a serem 

implantadas nas redes sociais (posts, vídeos, animações) e na escola (cartazes e 

orientações gerais) com relação aos procedimentos a serem adotados e seguidos por 

todos prezando sempre pela segurança, saúde e higiene no ambiente escolar. 

A escola está organizando de forma segura os meios necessários para o 

retorno das aulas presenciais junto com o comitê local e o comitê regional. Seguindo 

as orientações do comitê central da Secretaria de educação do DF. 

O CED 08 Gama está seguindo o planejamento adaptado e encaminhado pela 

SEDF, bem como todos os formatos em relação às orientações da rede pública de 

ensino para o registro das atividades pedagógicas não presenciais. 

O atual momento exige uma nova estrutura pedagógica com a adoção do 

ensino híbrido (presencial e a distância), incorporando de forma intencional as aulas 

mediadas pelas tecnologias digitais ao processo pedagógico regular. Dessa forma 

também possibilitamos que os alunos que não tenham meios tecnológicos realizem 

através de atividades impressas os seus estudos.    

A data de retorno é uma decisão que foi atribuída à Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal pelo GDF, já que é a mesma que tem protocolos para gerir questões 

relacionadas à saúde da sociedade. O Comitê Local tem a função de ajudar a definir 

como isso será feito e quais os protocolos a serem adotados. 

De antemão agradecemos o apoio de toda a comunidade e envolvidos pela 

parceria e confiança que foi depositada no CED 08 do Gama –DF. Faremos o que 

estiver ao nosso alcance para minimizar os riscos à saúde daqueles que compõem a 

família CED 08. 

Orientações a serem seguidas em caso de contaminação por Covid-19 

  

Em relação à pandemia por ser uma doença ainda em estudos científicos. Sem 

vacina para imunizar a população de modo geral. Caso a escola venha a sofrer algum 

tipo contágio pela Covid-19 seguiremos os seguintes procedimentos. 
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·  Se for um caso pontual o aluno ou servidor será afastado e a escola mandará um 

comunicado informado aos pais e responsáveis o ocorrido para que os mesmo 

possam adotar as medidas que lhes foram mais adequadas para resguardar a saúde 

dos seus entes e da comunidade escolar; 

·  No entanto se o número de alunos ou servidores forem altos a escola terá que adotar 

uma medida mais radical que poderá implicar na suspensão das aulas por tempo 

indeterminado. Mas essa medida só será aplicada depois de uma comunicação aos 

órgãos competentes e o seu aval. Nesse caso a comunicação será feita por meio de 

faixa na frente da escola e por outros tipos meios comunicações; 

·   Conforme as orientações a escola ficará em isolamento, irá retornar o ensino dos 

alunos por meio da plataforma digital e entrega de atividades para os alunos que 

não dispõe de meios tecnológicos, caso necessário; 

·   Caso os alunos, professores, colaboradores se enquadrem no grupo de risco do 

Novo Coronavírus (Covid-19), serão afastados de suas atividades presencias e 

passarão a fazer suas atividades remotas;  

· A pessoa que apresentar os sintomas do Covid-19, deverá seguir as  orientações e 

realizar de imediato o procedimento de quarentena de 14 dias em sua residência. 

· Caso a pessoa tenha suspeita ou a confirmação de Covid-19, informar a gestão 

escolar e para o supervisor administrativo que passará as orientações que devem ser 

seguidas; 

·  Só retornará as atividades presenciais após os 14 dias da quarentena, com a 

comprovação de um atestado médico ou da apresentação do exame realizado; 

· Em todo caso, havendo contaminação por covid-19, seguiremos as normas 

estabelecidas pelos órgãos competentes. 

Medidas de higiene necessárias para um possível retorno: 

As regras devem ser seguidas por todos para frequentar as dependências da 

escola. 

·   No total foram implantadas 20 pias com suporte para sabão, que foram distribuídas 

da seguinte forma: 8 pias ficaram na entrada e na saída da escola para a higienização. 

As 12 pias restantes foram colocadas nos corredores para facilitar a higienização. 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a higienização das mãos é uma 

das principais formas de se prevenir da Covid-19; 

● Disponibilização de álcool em gel nas salas de aulas e quaisquer outros 

espaços comuns da escola; 

● Verificação da temperatura dos alunos e educadores, com 5 termômetros 

digitais com infravermelho do modelo Infrared - Forehead Thermometer, o 

estudante que apresentar a temperatura acima de 37ºc, retornará para casa, 

após contato com seu responsável; 

● Haverá tapetes sanitizantes nas entradas principais da escola e em cada 

entrada de sala aula; 

● As aulas presenciais terão duração de 3 horas aulas, para evitar um tempo 

prolongado de exposição;  

● Haverá um espaçamento de carteiras, com distanciamento de 1,5 m entre elas.  

● O uso de máscara será obrigatório, para todas as pessoas que estiverem 

dentro da escola, será necessário trocar a máscara no prazo máximo de 2 

horas, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde; 

● É proibido a entrada na escola sem o uso da máscara para qualquer pessoa 

(decreto nº 40648, de 23 de abril de 2020). Segundo os órgãos competentes 

as máscaras reduzem o contágio pela covid-19 e seu uso é obrigatório em 

todos os espaços públicos do Distrito Federal; 

● Não é permitido em hipótese alguma a troca de máscaras entre os estudantes, 

beber na mesma garrafa ou copo, compartilhar lanches, emprestar material 

escolar, retirar o pirulito da boca do colega e colocar na sua; 

● Ao tossir ou espirrar a pessoa deverá cobrir a boca e o nariz com o antebraço 

ou usar um lenço descartável, no caso do lenço, jogar no lixo e lavar as mãos 

imediatamente com água e sabão; 

● Evitar tocar nos olhos, nariz, boca etc; 

● Caso alguma pessoa esteja por perto se possível procure um lugar mais 

afastado para tossir ou espirrar; 

● Pais e responsáveis devem evitar de comparecer presencialmente a escola, 

preferindo sempre os atendimentos através dos canais do teletrabalho - 

disponibilizado nas redes sociais da escola e neste plano de retorno; 
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● Haverá um reforço na limpeza de todo o ambiente escolar, na troca de turno, 

sobretudo das superfícies que são tocadas por muitas pessoas; 

● A cada duas horas mesas, cadeiras e maçanetas deverão serem limpas; 

● A equipe da limpeza terá que usar como parte do seu uniforme luvas e 

máscaras; 

● Não compartilhar nem um tipo de objeto antes, durante ou após as aulas; 

● Fazer com frequência a higienização das mãos e dos objetos de uso pessoal; 

● Não ter contato físico ao cumprimentar as pessoas (beijos, abraços e aperto de 

mãos); 

● Estar proibido qualquer tipo de aglomeração nos espaços escolares, isso inclui 

a frente da escola e seus arredores; 

● Manter a distância de no mínimo 1,5m entre as pessoas nos espaços 

escolares; 

● Após o uso de locais ou objetos comuns a todos higienizar imediatamente as 

mãos; 

● Os alunos deverão trazer garrafas ou copos para seu uso pessoal, já que é 

restrito o uso do bebedouro de forma direta, ou seja, beber diretamente das 

torneiras; 

● Deverão trazer o material escolar para seu uso pessoal, lembrando que deverá 

trazer só somente o necessário; 

● O uniforme deverá ser limpo diariamente; 

● Cumprir os horários, evitar sair da sala de aula; 

● Os alunos que levarem seu lanche individual, deverá ter o cuidado de embalá-

lo e manter higienizado;  

● Evitar o uso de acessórios como brincos, pulseiras, anéis, colar, manter os 

cabelos presos; 

● Ficar em casa ao apresentar qualquer sintoma de covid-19 e comunicar 

imediatamente a escola; 

● Para sua segurança, familiares, colegas, professores e todos os funcionários 

escolares, faz-se necessário o cumprimento de todos os protocolos que foram 

elaborados por especialistas da saúde do Brasil e do exterior. 

Gestão escolar: 
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Conforme o decreto nº40546, 20 de março de 2020 e da portaria nº 61, de 23 

de março de 2020 que estabelece o teletrabalho a equipe gestora e a supervisão 

pedagógica do Centro Educacional 08 do Gama. Compete: 

Ações desenvolvidas pela gestão escolar/supervisão/coordenação em 

teletrabalho 

·     Formações e orientações dos professores para o uso da plataforma digital, 

sendo as mesmas, feitas em conjunto com a SEEDF, EAPE, CRE-GAMA, 

SEBRAE etc. 

● Contato via chamada de voz para os responsáveis a fim de fazer um 

levantamento dos equipamentos de informática existentes na residência, assim 

como serviço de internet disponível; 

● Orientação individual aos alunos para o acesso à turma virtual via ligação 

telefônica e WhatsApp; 

·     Criação das salas de aula online (Classroom) do Ensino Médio e inclusão dos 

respectivos professores e alunos; 

·         Criação das salas de aula online (Classroom) do Ensino Fundamental e 

inclusão dos respectivos professores e alunos; 

·        Orientação aos professores em relação à postagem de atividades. 

·        Acompanhamento das salas de aula online; 

·        Organização de horário para aulas síncronas pelo Google Meet; 

·        Organização de links para aulas síncronas pelo Google Meet; 

·       Organização de escala de postagem de atividades e vídeos de cada disciplina 

na sala de aula online; 

·       Orientação aos alunos quanto ao acesso às salas de aula online e realização 

das atividades; 
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·    Organização de drive compartilhado com os professores para elaboração de 

atividades a serem impressas para os alunos e compartilhamento de documentos 

pertinentes; 

·     Criação de template para padronização das atividades a serem impressas para 

os alunos; 

·      Atendimento ao corpo docente desta unidade escolar por meio de canais 

digitais, 

·      Atendimento à comunidade escolar, por meio de canais digitais; 

·   Acompanhamento às equipes de apoio sobre o atendimento aos alunos 

especiais, com deficiência e transtornos; 

·      Participação nas reuniões e formações ofertadas pela SEEDF; 

·    Realização de coordenações coletivas e por área, com os docentes desta 

unidade escolar; 

·  Estudo e repasse de documentos referentes à educação básica, à 

semestralidade e ao EMTI; 

·  Acompanhamento e repasse de documentos para o corpo docente, 

encaminhados da SEEDF, referentes a esse período de teletrabalho; 

·      Verificação e distribuição do material impresso para os alunos que não tem 

acesso a plataforma digital; 

·      Verificar se os alunos estão fazendo as atividades, caso não tomem as 

medidas necessárias em conjunto com os professores, coordenadores, 

orientadores, secretária, aos responsáveis e por final ao conselho tutelar. 

Atendimento presencial somente com agendamento. 

Ações desenvolvidas pela gestão escolar/supervisão/coordenação para o 

possível retorno. 
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· Ficará imbuída de orientar e normatizar as regras em consonância com as 

orientações da SEEDF, para o retorno das aulas presenciais; 

·  Repassar as informações e documentos para os demais servidores através de 

canais digitais; 

·   Orientar os setores para os cumprimentos das demandas escolar; 

·  Esclarecer as medidas que serão realizadas junto com a comunidade escolar 

por meios de canais digitais de como ocorrerá o retorno presencial;  

·  Fiscalizar o cumprimento das medidas sanitárias para evitar o contágio por 

Covid-19; 

·  Acompanhar todo o trabalho pedagógico da unidade escolar na plataforma e no 

presencial; 

·   Orientar e acompanhar os estudos dos documentos nas coordenações coletivas 

para o conhecimento de todos os docentes; 

·  Assistir aos docentes para que eles possam realizar suas atividades de forma 

satisfatória; 

·   Participar das reuniões e das formações ofertadas pela SEEDF; 

·    Auxiliar na formação pedagógica; 

·    Realizar e acompanhar as coordenações coletivas e por área; 

·    Orientar e sanar dúvidas dos pais e responsáveis quanto ao uso da plataforma 

digital e as normas a serem seguidas no retorno presencial; 

·    Dispor e organizar os materiais necessários para evitar o contágio da Covid-19 

como: álcool em gel em todas as salas, tapetes sanitizantes, pias com sabão 

líquido e termômetros; 

·   Aferição da temperatura dos alunos na entrada do turno; 
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·   Manter a vigilância nos alunos para que os mesmo não façam aglomerações 

nos espaços comuns da escola; 

·  Orientar e fiscalizar o pessoal da limpeza para que sempre deixe os espaços 

estabelecidos das carteiras nas salas de aulas, após a higienização; 

·    Observar o uso dos banheiros pelos alunos, os mesmos devem ser higienizados 

com frequência para evitar uma possível contaminação pelo vírus da Covid-19. 

·   Acompanhar a testagem de todos os servidores; 

·   Informar e orientar os professores quais serão as ações e estratégias adotadas 

para evitar o contágio por Covid-19; 

·   Informar e orientar aos responsáveis e alunos quais serão as ações e estratégias 

adotadas para evitar o contágio por Covid-19; 

·  Verificação e distribuição do material impresso para os alunos que não tem 

acesso a plataforma digital. 

Orientações aos professores sobre as aulas a distância: 

Aula todos os dias e plantões de dúvidas conforme o horário anexado nas 

páginas 219, 220. 

·   O professor poderá inserir um vídeo gravado pelo (próprio ou do youtube) por 

semana na plataforma; 

·   O professor está ministrando aulas e sanando as dúvidas pelo google meet; 

·   Os professores se responsabilizarão por estimular os estudantes a fazerem as 

atividades; 

·    Atendimento individualizado dos estudantes com necessidades especiais; 

·    Fazer adequação curricular para os estudantes com necessidades especiais; 

· Inserir atividades semanalmente na plataforma, bem como responder os 

comentários / dúvidas / questionamentos dos alunos; 
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·  Preenchimento dos diários de acordo com instrução das Orientações à Rede 

Pública de Ensino para o registro das atividades pedagógicas não presenciais, do 

dia 13/7/2020; 

·   Estão sendo cumpridas às 3 horas pela plataforma do Google meet, conforme 

a orientação da rede pública; 

·   Manter o diário atualizado pelo I-educar; 

·   Fazer as formações promovidas pela EAPE, e assistir as lives da SEDF. 

·   Entregar o relatório de teletrabalho mensalmente, 

·    Atender o aluno que estar com dificuldades na matéria ou entrega de atividades 

pela plataforma, caso não consiga resolver o aluno deverá ser encaminhado para 

os coordenadores ou para a Orientação educacional; 

·   Entrega das atividades na plataforma e planejamentos na data estipulada pela 

unidade escolar;  

·   Lembrando que o teletrabalho se restringe ao seu domicílio e para aqueles que 

comprovaram que faz parte do grupo de risco; 

·   O professor deverá oportunizar ao aluno a recuperação. 

·  Obs: A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informa a 

todos(as) os(as) profissionais, direta ou indiretamente envolvidos(as), com 

os processos de avaliação dos(as) estudantes que, para fins de registros de 

frequência e notas/menções/conceitos, referentes ao 1º bimestre de 2020 

(10/2 a 5/8/2020), o seu fechamento, excepcionalmente, dar-se-á 

conjuntamente com o fechamento do 2º bimestre letivo (25/9/2020).    

 

Orientações aos professores sobre as aulas presenciais: 

 ·   Usar sempre máscaras, higienizar os objetos comuns, manter a distância de 1,5 

m, das pessoas; 
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 ·    Seguir os protocolos de saúde e segurança, bem como garantir o cumprimento 

em sala de aula; 

·  O professor que estiver com sintomas de Covid-19, deverá comunicar 

imediatamente para o setor administrativo da escola e a direção escolar; 

·      O professor deverá comprovar através de laudos médicos que faz parte do grupo 

de risco. No que tange a idade, ou seja, a partir de 60 anos está liberado 

automaticamente; 

·     O professor deverá oportunizar ao aluno a recuperação; 

·    Entrega das atividades na plataforma e planejamentos na data estipulada pela 

unidade escolar. 

·   Obs: A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informa a 

todos(as) os(as) profissionais, direta ou indiretamente envolvidos(as), com os 

processos de avaliação dos(as) estudantes que, para fins de registros de 

frequência e notas/menções/conceitos, referentes ao 1º bimestre de 2020 (10/2 

a 05/08/2020), o seu fechamento, excepcionalmente, dar-se-á conjuntamente 

com o fechamento do 2º bimestre letivo (25/09/2020).    

Com a oferta de atividades pedagógicas remotas, ressalta-se que as atividades 

mediadas por tecnologias, ou impressas, devem ser centradas nos estudantes, 

promovendo sua autonomia e criticidade, possibilitando a aprendizagem mesmo fora 

do ambiente físico da unidade escolar. Desta forma, as atividades, em 2021, 

permanecerão sendo realizadas em plataformas como a “Escola em Casa DF – 

Google Educação”, a “Plataforma Moodle” e por meio de material impresso, ou outros 

meios, de acordo com a organização de cada uma das unidades escolares – equipe 

gestoras e professores.  

Quanto ao material impresso: 

 ·   O professor deverá entregar as atividades pelo Drive, conforme o prazo estipulado 

pela unidade escolar para a confecção do material e a disponibilização para o 

estudante; 
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·     No material impresso deverá ter um campo para o estudante anotar as dúvidas e 

sugestões; 

·  O material deverá ser adaptado para os estudantes das salas de recursos, DV, 

generalista e transtornos. 

  

Orientações para os alunos e responsáveis, sobre as aulas a distância: 

·   Os alunos deverão entregar as atividades no período estipulado pelo professor. 

·   Segundo as orientações da SEEDF, o não cumprimento das atividades implicará 

em falta, o aluno que tiver um número maior que 25% de faltas será retido na mesma 

série ou ano escolar; 

·  Os responsáveis deverão priorizar os atendimentos online, evitando a presença 

física na escola. Comunicar a escola sempre que tiver dúvidas e sugestões via 

telefone, Whatsapp ou pela plataforma digital; 

·   O responsável deverá acompanhar as entregas das atividades no prazo definido.  

Orientações para os alunos e responsáveis, sobre as aulas presenciais: 

·    O responsável deverá zelar pela higienização dos materiais do estudante antes e 

após as aulas; 

·  O responsável orientará o estudante a seguir as regras de segurança e saúde 

estabelecida pelo comitê local em prol da saúde coletiva; 

Quanto ao material impresso do estudante: 

  

·    As primeiras atividades impressas serão entregues, com um prazo de 15 dias para 

a devolução; 

·   As segundas atividades impressas serão entregues   com um prazo de 30 dias para 

a devolução; 
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·   As terceiras atividades impressas serão entregues com um prazo de 30 dias para 

a devolução; 

·  O estudante que não fizer a devolução das atividades impressas até o final do 2º 

bimestre - irá receber faltas referentes aos dias letivos daquelas respectivas 

atividades, de acordo com as instruções das Orientações à Rede Pública de Ensino 

para o registro das atividades pedagógicas não presenciais, do dia 13/07/2020; 

·  Os estudantes que não forem encontrados por meio de ligação ou mensagens nos 

números cadastrados no registro escolar serão encaminhados ao conselho tutelar, 

para averiguação da situação familiar. 

  

Serviço de Orientação Educacional durante o teletrabalho. 

  

· O serviço de orientação Educacional disponibilizou, assim que começaram as 

atividades em época da pandemia, um contato telefônico profissional para auxiliar os 

estudantes e responsáveis a entrarem na plataforma e esclarecerem as possíveis 

dúvidas durante o ensino remoto; 

·  O levantamento dos estudantes que não entraram na plataforma está sendo feito 

constantemente, bem como o contato com os mesmos e suas respectivas famílias. 

·   Foi feito o levantamento dos estudantes que não realizaram as tarefas por disciplina; 

·  Realizar ligações e enviar mensagens via Whatsapp para os estudantes que não 

acessaram a plataforma e não realizaram as atividades, bem como para os que não 

buscaram material impresso, o que vem sido feito diariamente; 

·   Postar materiais informativos semanalmente na plataforma do google sala de aula; 

· Comunicar aos responsáveis para virem buscar o material impresso para os 

estudantes sem acesso a plataforma; 
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· Dentro das atribuições do SOE, o mesmo promoveu momentos de relaxamento 

durante a coletiva para todos os servidores presentes na reunião - técnica Reiki e 

método Jin Shin Jyutsu; 

·    Acompanhar os estudantes com Transtornos e déficit de atenção e hiperatividade, 

orientando também aos educadores sobre as adequações curriculares. 

·  Participa das reuniões e encontros de Articulação Pedagógica promovida pela 

Gerência da Orientação Educacional; 

·  Direcionar encontros visando amenizar as preocupações dos servidores com 

relação às demandas do trabalho remoto mediado pela tecnologia; 

·    Fazer atendimento individualizado a toda comunidade escolar via meios digitais, o 

que ocorre diariamente; 

·   Participar das formações continuadas promovida pela EAPE; 

·    Participar semanalmente do curso Aprender Sem Parar, promovido pela EAPE; 

·    Produzirá vídeos e post conscientizando os riscos da contaminação e maneiras de 

prevenção à contaminação para divulgação na plataforma, outros meios de 

comunicação digital e nos corredores da escola; 

·  Divulgação de posts informativos de campanha no grupo de grupos de pais e 

representantes do Ensino Médio. 

  

Cabe ao Serviço de Orientação Educacional no possível retorno presencial 

  

·    Produzirá vídeos e post conscientizando os riscos da contaminação e maneiras de 

prevenção à contaminação para divulgação na plataforma, outros meios de 

comunicação digital e nos corredores da escola; 

·   Postar materiais informativos semanalmente na plataforma do google sala de aula 

para os estudantes que não retornarem à escola; 



 

 

210 

 

·  Entrega do material impresso para os estudantes sem acesso a plataforma e que 

não puderem retornar às aulas devido ser do grupo de risco; 

·   Acompanhar os estudantes com Transtornos e déficit de atenção e hiperatividade; 

· Divulgar posts informativos de campanha no grupo de grupos de pais e 

representantes do Ensino Médio; 

· Fazer atendimento individualizado aos discentes e responsáveis por meio de 

agendamento prévio; 

·   Participar semanalmente do curso Aprender Sem Parar, promovido pela EAPE entre 

outros. 

  

Sala de aula virtual 

  

·   Na plataforma digital o aluno é responsável por fazer as atividades e assistir as 

aulas online; 

·  Fazer um bom uso do chat, usando-o somente para fazer perguntas pertinentes ao 

conteúdo ou sobre dúvidas a respeito das atividades da plataforma, sendo proibido o 

uso para bater papo durante as aulas online; 

· Durante as aulas o microfone deverá permanecer desligado, seu uso só será 

permitido com a permissão do professor;  

·   Foi orientado e reiterado várias vezes aos estudantes que a atividade será usada 

para validar a sua presença, da mesma forma foram lembrados que a partir de 25% 

de faltas os alunos são reprovados. 

  

Ações desenvolvidas pela Sala de Recursos de Deficiência Visual no período de 

pandemia 
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● Elaboração de quadro listando os alunos com deficiência visual, os 

diagnósticos de cada um e as adaptações educacionais necessárias para 

divulgação entre os professores e direção; 

● Disponibilização desse quadro no drive; 

● Contato via chamada de voz para os responsáveis a fim de fazer um 

levantamento dos equipamentos de informática existentes na residência, assim 

como serviço de internet disponível; 

● Sondagem junto aos pais e responsáveis para averiguar a existência de alguém 

capaz de orientar o estudante no momento das aulas online e no uso das 

ferramentas da plataforma; 

● Apresentação dos alunos com deficiência visual aos professores do ensino 

fundamental e médio, dando orientações acerca das adaptações necessárias 

quanto à elaboração das atividades impressas e capacidade do(a) aluno(a) 

quanto ao uso da plataforma; 

● Elaboração e postagem no drive de modelos de atividades adaptadas para os 

estudantes com deficiência visual; 

● Contatos com os pais e responsáveis via canais digitais para verificar se os 

mesmos aceitaram o convite para entrar na turma virtual; 

● Auxílio aos alunos, pais e responsáveis no uso das ferramentas da plataforma; 

● Cadastros dos e-mails institucionais dos alunos na turma virtual da sala de 

recursos de Deficiência visual convidando-os a entrarem na respectiva turma; 

● Auxílio individual aos alunos para o acesso à turma virtual via ligação telefônica 

e WhatsApp; 

● Acolhimento aos alunos e às famílias através de mensagens, por meio de 

ligações telefônicas e vídeos motivadores; 

● Postagem de atividades na sala de recursos virtual;  

● Atendimentos, a professores e alunos para fornecer suporte pedagógico; 

● Acesso, diário, à plataforma para verificar se os alunos estão fazendo as 

atividades e contato para acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos 

mesmos; 

● Atendimento semanal individual por vídeo chamada a cada estudante; 

● Adaptação de materiais pedagógicos para os estudantes deficientes visuais; 
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Secretaria 

·    Acompanhar e atualizar quando necessário os históricos escolares. 

·    Conferir os dados dos alunos e atualizar, quando necessário; 

·    Conferir e corrigir, se necessário, os relatórios do Educacenso; 

·    Atendimento da comunidade escolar através de canais digitais; 

Atendimento presencial com agendamento, uso de máscara, temperatura 

aferida e uso do álcool em gel realizada na portaria da escola; 

·  Sanar dúvidas dos servidores no que diz respeito aos documentos de 

responsabilidade da secretaria, por meio digitais; 

·      Emissão de documentos de acordo com a circular Nº 31/2020 -SEE/SUPLAV 

02/04/2020; 

·   Realizar o levantamento dos alunos infrequentes até o último dia de aula 

presencial; 

·    Resetar as senhas dos alunos e oferecer suporte quanto ao acesso; 

·    Acompanhar a frequência dos acesso à plataforma; 

·    Participar das reuniões e formações ofertadas pela SEEDF; 

·  Executar outras atividades que lhe forem atribuídas no âmbito de suas 

competências; 

·    Entregar os materiais impressos. 

Supervisão administrativa 

·    Atender as demandas dos servidores, sanando as dúvidas sempre que possível; 

·   Controlar a frequência dos servidores efetivos e de contrato; 

·   Controlar a frequência dos servidores terceirizados; 
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·  Organizar as folhas de ponto atestando a frequência com os relatórios de 

teletrabalho tanto dos professores efetivos quanto os de contratos temporários. 

·   Responder às demandas administrativas no SEI, e-mails e WhatsApp; 

·   Organização e distribuição das cestas verdes em conjunto com a equipe gestora. 

  

Sala de recursos 

 Ações desenvolvidas pela Sala de Recursos Generalista (SRG) durante a pandemia: 

·  Planejamento das atividades a serem desenvolvidas de forma on-line e 

impressa; 

·  Criação de dois grupos de WhatsApp: um para a comunicação com os 

responsáveis e alunos do Ensino Fundamental e outro para os pais e estudantes 

do Ensino Médio; 

·  Criação das Salas de Recursos Generalistas virtuais no google sala de aula; 

·  Verificação dos materiais adaptados postados na plataforma para auxiliar no 

processo ensino-aprendizagem; 

·   Acompanhamento das postagens dos grupos de trabalho para resolução das 

demandas; 

·    Contato constante com os responsáveis para verificar a situação de cada aluno; 

·   Acompanhamento das atividades dos estudantes nas salas virtuais do ensino 

regular; 

·   Integração com os demais serviços de apoio da escola na elaboração de 

documentos e comunicação com os demais profissionais, pais e alunos da unidade 

de ensino; 
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·    Atendimento às demandas dos professores regentes sobre a adequação 

curricular e a construção de atividades para os estudantes atendidos pela Sala da 

Recursos Generalista; 

· Produção de relatório mensal para servir de base de apoio aos professores do 

ensino regular; 

·   Gerenciamento das pastas do google drive para otimizar as inserções das 

atividades produzidas pelos professores da base comum para os estudantes 

atendidos pela SGR; 

·    Contato diário para informes ou sanar possíveis dúvidas dos estudantes. Há 

discentes bem integrados e inseridos nas salas virtuais. Por outro lado, existem 

alunos que não tem acesso a internet e precisam receber, periodicamente, as 

atividades impressas; 

·  Participação nas coordenações coletiva e por área, da instituição de ensino; 

·   Participação nas coordenações intermediárias das Salas de Recursos. 

·  No possível retorno das aulas presenciais, a maior parte dos alunos atendidos 

pela Sala de Recurso Generalista não retornaria, visto que a maioria desses alunos 

são do grupo de risco. 

Biblioteca 

· As normas que guiaram os procedimentos da biblioteca estão estabelecidos na 

Portaria nº 133, de 03 de junho de 2020, nos artigos 18, 19, 20 e 21. Que dispõe 

sobre os critérios para atuação dos profissionais em exercício nas unidades 

escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal neste período de pandemia 

causada pelo Coronavírus, bem como o “Plano de Gestão de Pessoas” que traz 

orientações quanto ao retorno das atividades educacionais e complementa a 

referida Portaria. 

·    Analisar os projetos realizados pela biblioteca, a fim de verificar qual ou quais 

podem ser desenvolvidos de forma remota ou online, por meio de encontros 

virtuais, vídeos, podcasts, atividades a distância etc; 
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·    Ofertar livros de domínio público para os alunos através das plataformas digitais 

e/ou redes sociais; 

·   Organizar listas de links com materiais do PAS. 

·  Postagens de vídeos do youtube na plataforma, voltados para a mediação de 

leitura (contação de histórias, leitura de livros ou de trechos de livros); 

·  Elaboração de lista de sugestões de livros literários e/ou paradidáticos que 

podem ser acessados gratuitamente pelos estudantes; 

·  Realizar planejamento, antes do retorno às atividades presenciais, em conjunto 

com a gestão da unidade escolar, para a higienização e desinfecção dos espaços 

físicos da Biblioteca, dos móveis, dos equipamentos. e 

Os livros a serem emprestados para os estudantes e comunidade em geral. 

·  Verificar a realização da higienização e desinfecção dos espaços físicos da 

Biblioteca, dos móveis, dos equipamentos e dos livros a serem emprestados, a fim 

de garantir a segurança dos profissionais atuantes nas bibliotecas, bem como de 

toda a comunidade. 

· Aquele que frequentar a biblioteca deverá respeitar as medidas de segurança 

orientadas pela Organização Mundial da Saúde - OMS e pela Secretaria de Saúde 

do Distrito Federal em relação à COVID-19, tais como restrição à aglomeração de 

pessoas; manutenção de distanciamento mínimo; e adoção de mecanismos 

sanitários de profilaxia e assepsia. 

Montar uma agenda de atendimento para os estudantes, definindo um 

cronograma de retirada e de devolução dos livros, a fim de controlar o acesso dos 

usuários à biblioteca, garantindo o distanciamento social e evitando 

aglomerações. 

·  Realizar a higienização e desinfecção dos materiais a serem emprestados e 

devolvidos, conforme a seguir. 

·  Separar um local para o recebimento de material devolvido; 



 

 

216 

 

·   Receber o livro sempre com luvas e máscaras; 

·   Acomodar o material recebido na estante separada para este fim; 

·  Não colocar esse livro no acervo nos próximos 14 dias, como também não o 

liberar para empréstimo; 

·   Higienizar as mãos com álcool em gel 70% antes de entrar na biblioteca; 

·   Proibir as atividades presenciais em grupo até que a situação quanto à pandemia 

esteja normalizada 

Quadra esportivo 

As atividades presenciais na quadra estão proibidas até que a situação da 

pandemia esteja normalizada 

Cantina 

* Seguirão todas as recomendações no que tange às orientações da OMS e as 

determinações da SEEDF e do Governador do DF. 

Sala de professores 

·   Ficará um coordenador para recepcionar a entrada dos professores e aferir sua 

temperatura; 

· Os professores deverão manter a distância recomendada pela OMS, ao conversar 

entre eles e permanecer usando a máscara.  

·   Não é recomendado lanche coletivo e nem compartilhar. 

·    A sala será limpa após o final de cada turno. 
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ANEXOS 
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Levantamento dos servidores do CED 08 Gama 
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Levantamento de dados com os responsáveis e alunos do ensino Fundamental 

do CED 08-GAMA-DF. 
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Levantamento de dados com os responsáveis e alunos do ensino médio do CED 

08-GAMA-DF. 
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Contexto do Ano Letivo de 2021 

 

Calendário de 2021 
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

     Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral 

                                      Diretoria de Educação Integral 

                                      Gerência de Educação Integral 

 

Plano de Atendimento 

Educação em Tempo Integral (ETI) 

Ensino Fundamental em Tempo Integral (EFTI) 

  

Unidade Escolar: Centro Educacional 08 do Gama -    CRE: GAMA 

Diretor(a): Eufrázia de Souza Rosa N. de Estudantes atendidos na ETI: 120 

Turno do atendimento: ( X  ) Matutino   (   ) Vespertino 

1) Atendimento (frequência/dias): 

a) (   ) 3 dias   ( x ) 4 dias   (   ) 5 dias 

b) (   ) Segunda   (   ) Terça    (   ) Quarta   (   ) Quinta   (   ) Sexta 

2) Tempo de duração do atendimento escolar - ETI: 

a) (   ) 8 horas    b) ( x ) 9 horas      c) (   ) 10 horas 

3) Tipo de organização pedagógica do currículo: 

a) (   ) Entremeado – BNCC e Parte Flexível (intercaladas durante o dia) 

b) ( x  ) Distinta – BNCC e Parte Flexível em períodos distintos 

4) Tipos de Fomento (recursos financeiros/políticas públicas): 
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a) (   ) PNME        b) ( x ) PDAF         c) (   ) Outros:____________________ 

5) Parcerias desenvolvidas/Rede Integradora (Escola Parque) 

5.1) Nome da Instituição/EP:_____________ 

5.2) Frequência do atendimento: 

(   ) 1 dia    (   ) 2 dias     (   ) 3 dias  ( x ) 4 dias  (   ) 5 dias 

5.3) Deslocamento para outro local: 

a) (   ) sim (  x ) não 

b) (   ) transporte da instituição (   ) transporte da SEEDF    (   ) outro: 

___________________________ 

(   ) não há 

5.4) Alimentação servida: 

a) (   ) café da manhã 

b) ( x ) lanche 

c) ( x  ) almoço 

5.5) Atividades desenvolvidas: 

As atividades desenvolvidas visam oferecer aos alunos ampliação do conhecimento 

e reforço escolar. 

5.6) Responsáveis: 

Planejamento: Equipe gestora, coordenação pedagógica e professores. 

Realização das Atividades: Ao longo do ano letivo. 

Acompanhamento das Atividades: Semanalmente 

Projetos desenvolvidos na Educação em Tempo Integral 
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Acompanhamento 

Pedagógico de Português 

Dias: 2a(  ) 3a( x ) 4ª (   )5a (x  

)6a(  x ) 

 

Responsável: Coordenação 

de Códigos 

Local do atendimento: CED 

08 

Atividades previstas: 

Leitura, produção textual, reforço gramatical, 

atividades diversas com jornal, revistas etc., 

estudo de gêneros textuais e tipos textuais, 

reestruturação textual, produção de poesias 

e quadrinhos. 

 

Acompanhamento 

Pedagógico de Matemática 

Dias: 2a ( x ) 3a (  x ) 4a ( x  ) 

5a (   ) 6a (   ) 

Responsável:____________ 

Local do atendimento: CED 

08 

Atividades previstas: 

Raciocínio lógico, revisão e ênfase nas 

quatro operações, jogos e atividades lúdicas 

com as quatros operações. Interpretação e 

resolução de problemas.  
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Nome do projeto/oficina: 

Informática 

Dias: 2a (  ) 3a (   ) 4a (   ) 5a ( x ) 6a 

( x  ) 

Responsável:________________ 

Local do atendimento: CED 08 

Atividades previstas: 

Noção básica do uso da internet, 

navegação, configuração, pesquisas, 

estudo das leis que regem o domínio 

público, digitação, desenho gráfico, 

uso do Word e Excel.  

 

Nome do projeto/oficina: Ed. 

Física 

Dias: 2a (  ) 3a (   ) 4a (  x ) 5a (x  ) 

6a (  x ) 

Responsável:________________ 

Local do atendimento: CED 08 

Atividades previstas: 

Psicomotricidade, iniciação esportiva, 

noções de higiene pessoal, 

alimentação saudável, postura, 

valores, convívio social (regras, 

respeito), dança.  
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Nome do projeto/oficina: Eu e 

você (Pedagogia) 

Dias: 2a ( x ) 3a (x  ) 4a (x  ) 5a ( x ) 

6a (x  ) 

Responsável:________________ 

Local do atendimento: CED 08 

Avaliação dos Projetos e 

Atividades da Educação em 

Tempo Integral 

1o Semestre/2021 

Instrumento utilizado: 

(   ) Questionário de múltipla 

escolha 

(   ) Questionário aberto 

( x) Comentários livres 

(   ) Outros: 

___________________________ 

Proposta de devolutiva: 

(   ) Informes à comunidade 

( x ) Reunião com a comunidade 

escolar 

(   ) Outros: 

___________________________ 

Atividades previstas: 

Atendimento individualizado para 

alunos que apresentam dificuldades 

com relação à alfabetização, 

dificuldades ortográficas e 

interpretação.  
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2o Semestre/2021 

Instrumento utilizado: 

(   ) Questionário de múltipla 

escolha 

(   ) Questionário aberto 

( x ) Comentários livres 

(   ) Outros: 

___________________________ 

Proposta de devolutiva: 

(   ) Informes à comunidade 

( x ) Reunião com a comunidade 

escolar 

(   ) Outros: 

___________________________ 

 


